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Turlaget jobbar no med å byggje ei ny sikringshytte ved sida av Skåla-
tårnet. Hytta vil ha 19 sengeplassar og skal vera open året rundt. Dei 
siste åra har vi registrert ei enorm interesse for Skålatårnet, og målet er 
at den nye turisthytta skal avlaste det gamle tårnet. Vi har lenge slitt med 

frostsprenging som følgje av at besøkjande fyrer om vinteren og våren, 
når det enno er kaldt i steintårnet. Vinterstid vil det ikkje vera mulig å 
fyra i Skålatårnet, men hytta vil vera open for gjester. Gravearbeidet 
starta i midten av juni, og hytta vil truleg vera ferdig utpå hausten.

VIL DU BLI MED OG  
REALISERE NORGES MEST  
SPEKTAKULÆRE BYGG PÅ 

SKÅLA, 1843 MOH.?

Norges truleg mest spektakulære hyttebygging er i gang!

FAKTA «HYTTEVEN»
•  Logo eller namn på sponsortavle på hytta
• 5 gratis hytteovernattingar
•  Invitasjon til folkefest og opning av anlegget i 2017
•  Eigenprodusert hue og T-skjorte med Skåla-logo 

– Bergen og Hordaland Turlag 
håpar å få med fleire i finansi-
eringa av den nye turisthytta på 
Skåla, seier daglig leiar i Bergen 
og Hordaland Turlag, Helene 
Ødven. – Vi har fått ein del mid-
lar frå det lokale næringslivet 
i Stryn, samt spelemidlar frå 
Kulturdepartementet, støtte 
frå Olav Thon-stiftinga og eit 
bidrag frå familien Kloumann. 
Men vi har enno att 3.400.000 
kroner mot budsjett når ein ser 
vekk frå eigenkapitalen som 
er lagt inn i prosjektet, fortel 
Ødven.
Turlaget er svært glad for dei 
nye hyttevenene vi har fått i det 
lokale næringslivet i Stryn. Her 
har bedriftene Miljøservice, 
Isco, AHB Invest, Thor Tenden 
Transport, Skogstad og Olden 
bidratt med 25.000 kroner 
kvar, og Nordfjord Kjøtt med 
50.000 kroner. Men mykje 
gjenstår. Turlaget ønskjer fleire 
hyttevener, og kanskje kan det 
vera medlemer som sjølve 
ønskjer å bidra eller kjenner 
til verksemder som kan bidra? 
– Som hytteven bidrar du til 
viktig tilrettelegging for fri-
luftslivet, seier Ødven. – Du vil 

få namnet ditt skrive på eit skilt 
inne på den nye hytta, og du får 
også fin profilering i våre medi-
ekanalar om du ønskjer det. I 
tillegg har vi ordningar knytt til 
gratis overnattingar om du vil ha 
med vener eller kundar, og vi vil 
lage eigne T-skjorter og capsar 
med logoprofilering. Elles er vi 
opne for kreative idear! 

Grensa for å bli hytteven er 
25.000 kroner som eit ein-
gongsbeløp. 

Turlaget vil sjølvsagt vere 
takksame for mindre bidrag til 
byggeprosjektet. Vi ser for oss 
å sette opp ein bauta langsmed 
stien rett før toppen med takk 
for alle bidrag, også mindre 
beløp med namn på givarane. 

ER DU INTERESSERT I Å BLI  
HYTTEVEN? TA KONTAKT 
MED HELENE ØDVEN, 
MOB: 982 49 808,  
HELENE.ODVEN@DNT.NO.

Gaver kan settes inn på vår 
konto 3624 68 33847 –  merk 
betalingen med «gave ny hytte 
Skåla».

TURISTHYTTE PÅ  
SKÅLATÅRNET BYGGES
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Forsidebilde: Skåla. Foto: Sverre Hjørnevik/Fjordnorway.comBergen og Hordaland Turlag bygger ny hytte ved siden av Skålatårnet.

Bygging av ny hytte på Skåla er i gang.
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TURLAGET 
BYGGER HYTTE  
PÅ SKÅLA,  
1843 MOH.

I år et det 125 år siden Skå-
latårnet stod ferdig. Tårnet 

ble bygget etter 
initiativ fra distrikts-
lege Kloumann og 
skulle benyttes for 
lungesyke fordi 
den friske fjelluften 
skulle gjøre dem 
godt. Dr. Kloumann 
døde før tårnet var 
ferdig. Folket i Loen 

bestemte seg for å gi tårnet 
til Turistforeningen for Ber-
gen By og Stift – forløperen 
til Bergen og Hordaland 
Turlag. Siden den gang har 
Skålatårnet vært en av de 
mest originale turisthyttene 
i hele DNTs hyttenett. 
Været på toppen av Skåla kan 
være ekstremt. I januar 2003 
rev en kraftig vinterstorm 
taket av tårnet! De strenge 
værforholdene medfører et 
betydelig vedlikeholdsbehov, 
og de siste årene er tårnet 

nennsomt rehabilitert. Ny 
murpuss er lagt inn mellom 
steinene, lekkasjer er tettet og 
inventaret fornyet. 
Nå er turen kommet til å 
bygge ny sikringshytte. Den 
som står der,, er ikke tjenlig 
og blir revet. Sivilarkitekt Eilif 
Bjørge har påtatt seg oppga-
ven med å tegne nybygget – 
på dugnad for Turlaget. Eilif 
er en nestor blant arkitektene 
i Bergen og har lang erfaring 
med å tegne hus i barskt 
klima, hvor snødrift er en ut-
fordring. Som analyseverktøy 
for snødrift benyttes modeller 
av nybygget, semulegryn og 
hårføner! 
Når dette leses, er byggear-
beidene i full gang. Byggmes-
ter Bjørn Vike startet arbeidet 
den 10. juni. Nå arbeides 
det på spreng, og dersom 
værforholdene tillater det, vil 
nybygget være ferdig i første 
halvdel av oktober. 
For Turlaget er det viktig at 
nybygget arkitektonisk under-
ordner seg tårnet. Nybygget 
«kryper» derfor ned i terren-
get mot tårnet, og fasaden her 
blir kledd med stein. 

Det har aldri vært noen god 
butikk å drive turisthytte på 
Skåla. Også nybygget er et 
tungt økonomisk løft, og 
finansieringen har vist seg å 
være krevende. Turlaget setter 
derfor stor pris på alle bidrag 
som kan lette finansieringen. 
Turlaget er stolt eier av 
tårnet og tar ansvaret på 
alvor. Skålatårnet er en del 
av vår nasjonale kulturarv 
og er kåret til Norges mest 
originale hytte. En tur til 
Skåla gir en fjellopplevelse 
du garantert aldri kommer 
til glemme! Skåla er godt 
besøkt, men altfor mange tar 
turen kun som en dagstur. På 
Skåla skal du overnatte! Du 
skal se solen gå ned i havet 
og bade Jostedalsbreen i et 
vakkert rosa lys. Når nybygget 
er ferdig, vil Turlaget kunne 
tilby nesten 40 sengeplasser 
på toppen av Skåla. Du er 
hjertelig velkommen til en 
turopplevelse utenom det 
vanlige!

TORE JOHAN SMIDT
STYRELEDER  
BERGEN OG HORDALAND 
TURLAG

*For Multix genereres halvparten av overskuddet til Grasrotandelen.  Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax.

Ved å tilknytt oss som din grasrotmottaker, vil vi få 5 prosent
av alt du spiller for hos Norsk Tipping. DU kan tilknytte oss 
hos kommisjonæren, via grasrotandelen.no eller på norsk 
tipping mobilspill. Les mer på grasrotandelen.no

Støtt oss med DIN Grasrotandel
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VI KAN FJELLSKO
Hos oss finner du utvalget og kunnskapen

Markeveien 3, rett ved Torgalmenningen. 
Telefon 55 62 73 00 eller info@outdoorbergen.no

ÅPNINGSTIDER 10-18  TORSDAG 10-19  LØRDAG 10-16

SALOMON QUEST GTX
Superkomfortabel og lett tur/fjellsko med Gore-Tex membran. Samme 

modellen som Cosmic, men med lær i overdelen som øker slitestyrken. Den 

har fulldempet såle som gir glimrende komfort, samt en ramme som sørger 

for topp stabilitet. Meget godt grep. Dame og herremodell.

Pris:

1.999

CRISPI SKARVEN:  
Skarven er en klassisk modell med nyutviklede løsninger. Den er lett,  

samtidig som den er robust og tåler tøffe utfordringer. Innvendig har den 

et spesielt polstringmateriale som alltid er fyldig og gir optimal støtte.   

Skarven har også skikkelig 2,6mm høykvalitetslær, mellomsåle med god  

demping og Gore-Tex membran. Vibram Super Grip yttersålen sørger 

for skikkelig feste. Testvinner flere ganger. Finnes som både herre og 

damemodell.

Pris:

2.699

LOWA RENEGADE MID
Lett og fin tursko som er perfekt til enklere turer på byfjellene og lignende. 

Halvhøy overdel i superkomfortabelt Nubuck lær med Gore-Tex membran. 

Støtdempende Eva mellomsåle som gir topp komfort. Yttersåle med godt 

grep. Dame og herremodell.

Pris:

1.999  

AKU SUPERALP GTX 
Fantastisk komfortabel fjellvandringsstøvel fra lille Aku. Dette er en forhold-

svis lett og robust sko som takler de tøffe utfordringene som fjellet gir selv 

med bra oppakning. Skoen sitter meget godt på foten takket være en 

suveren polstring og et supert snøresystem. Overdelen er i 2.6mm høy-

kvalitetslær med Gore-Tex membran.Det er også god støtdemping i mellom-

sålen, og yttersålen har topp grep selv på vestlandsberg. Kun herremodell.

Pris:

2.999

MAMMUT MERCURY MID II/NOVA MID II
Lett og fin tursko med Gore-Tex membran for enklere turer i skog og mark. 

Halvhøyt skaft som gir bra støtte. Skoen har fulldempet såle som sørger 

for topp komfort både på sti og grusveier. Yttersåle med godt grep. Dame 

og herremodell.

Pris:

1.699 

ASOLO AVALON/FUTURA
Erstatterne til våre suksessrike Synchro og Attiva. Dette er rett og slett 

en superlett fjellsko med topp passform. Skoen har rett og slett alt; mel-

lomsåle med god støtdemping, gradert stivhet i sålen i forhold til størrelse, 

høyfriksjons gummi i yttersåle som gir topp grep, samt Gore-Tex membran. 

Dame og herremodell.

Pris:

2.299 

MEINDL AIR REVOLUTION ULTRA 
Denne er rett og slett farlig å prøve…..Lett og stabil fjellsko som er perfekt 

i fra alt til enkle turer og til en 6-70 liters sekk på ryggen. Overdel i lær og 

Cordura med Gore-Tex membran. Takket være sin suverene passform og 

sitt geniale luftesystem, er dette er en av de mest prisvinnende fjellstøvlene 

på markedet. Yttersåle med suverent grep. Dame og herremodell.

Pris:

2.999

MEINDL ISLAND PRO MFS
Dette er fjellskoenes fjellsko fra verdens eldste fjellskofabrikk.. Dette er 

rett og slett en klassiker som takler all slags oppakning i all slags terreng. 

Bunnsolid overdel i 2.6mm høykvalitetslær med Gore-Tex membran. Mem-

ory Foam som gjør at skoen former seg perfekt rundt hæl og ankelpartiet. 

Forholdsvis stiv yttersåle med et fantastisk grep. Dame og herremodell.

Pris:

3.499
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Byggingen er ny turisthytte ved Skålatårnet er godt i gang og skal etter planen være ferdig utpå høsten.
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SUND TURLAG  
MED NY TUR-APP
Sund folkebibliotek og Sund Turlag lanserte 
i juni ein web-app som tek utgangspunkt 
i turane i Kystpasset til Sund Turlag. Web-
appen skal gje inspirasjon, informasjon 
og kunnskapsopplevingar ved at ein 
tek i bruk tekst, foto og film. Med flotte 
filmar og foto får du ein smakebit på kva 

du har i vente om du befinn deg i, eller 
ynskjer å reise til, vakre Sund. Tekstane tek 
utgangspunkt i lokalhistorisk litteratur, og 
det er ei kopling til bibliotekets katalog. 
Prosjektet er ein del av «Ord i spreke spor», 
som er støtta av Nasjonalbiblioteket og 
Hordaland fylkesbibliotek. Les meir på 
www.ordispor.no.

VILT, VÅTT  
OG VAKKERT – II

Historien til Bergen og Hordaland Turlag de 
siste ti årene er nedskrevet og utgitt i bokform. 
«Vilt, vått og vakkert – II» kan leses både i bok-
form og på vår hjemmeside. 

«Vilt, vått og vakkert – II» forteller historien til 
Bergen og Hordaland Turlag fra 2006 til 2015. 
Dermed fortsetter den der jubileumsboken «Vilt, 
vått og vakkert – Bergen Turlag 1890–2005» 
slutter. De siste ti årene har mye skjedd i Turlaget. 
Medlemstallet har økt. Det er blitt flere hytter. Antall 
lokallag har vokst, og mangfoldet og tilbudet er blitt 
større. Etter et økende press mot uberørt natur har 
Turlaget intensivert innsatsen innen naturvern det 
siste tiåret. Folkehelse er blitt et mer aktuelt tema, 
og det har økt politikernes interesse for Turlagets 

 
arbeid. Boken tar også for seg frivilligheten, en 
uvurderlig kraft for organisasjonen.

«Vilt, vått og vakkert – II» ble initiert av 
jubileumskomiteen. Forfatterne Thorbjørn Kaland 
og Harald Queseth og redaktøren Jo Gjerstad har 
vært turlagsmedlemmer i mange år. Thorbjørn 
Kaland har vært styre-/rådsmedlem, turleder, 
instruktør og redaksjonsmedlem i Sti og Varde. 
Han var også redaksjonsmedlem i jubileumsboken 
i 2005. Harald Queseth har vært journalist 
i Bergens Tidende og NRK og har skrevet flere 
historiske bøker. Jo Gjerstad er forlagsredaktør i 
Bodoni Forlag. Han står bak en rekke lokalhistoriske 
bøker og var redaktør for jubileumsboken i 2005.

Pris for boken er kr 50, og den kan kjøpes i 
Turbutikken i Marken.

TIL TOPPS 
Sund Turlag og Nordhordland 
Turlag deltok i Til Topps første 
helgen i juni.  Totalt var det over 
1000 innvandrere og frivillige 
som besteg Galdhøpiggen denne 
helgen. Fra Sund var det 21 
personer, mens Nordhordland 
deltok med 36 personer. Til Topps er 

et årlig arrangement i regi av Røde 
Kors og DNT, og dette var det tiende 
året det ble arrangert. I løpet av 
våren har Sund Turlag arrangert to–
tre turer i uken for innvandrere som 
en oppkjøring til Galdhøpiggen, 
mens Nordhordland har hatt tre 
turer i uken fordelt på Lindås/
Meland, Austrheim og Radøy. For 

deltagerne har oppkjøringen i 
tillegg til trening vært en arena for 
å bli bedre kjent med hverandre. 
Høydepunktet var likevel å bestige 
Galdhøpiggen i strålende sol og 
med 360 graders utsikt.

TEKST: TRUDE IVERSEN

NORGES  
FETESTE SOMMERJOBB

Frikk Fossdal, Stian Smelvær og 
Joakim L. Vatnaland har nok fått det 
som kan karakteriseres som Norges 
feteste sommerjobb. I sommer skal 
de nemlig filme alle 25 hyttene 
til Bergen og Hordaland Turlag. 
Opptakene skal primært skje i juli og 
august. Hyttene skal filmes utenfra 
med drone og speilreflekskamera og 
innendørs med speilreflekskamera. 
Det skal også tas stillbilder av hyttene. 
Målet er å presentere hyttene med en 
videosnutt som vil ligge på UT.no og 
på www.bergenoghordalandturlag.no i 
fremtiden. Så hvis du ser en vennegjeng 
med kamerautstyr i nærheten av en av 
turlagshyttene i sommer, er det trolig 
Frikk og vennene hans. Vi ønsker dem 
lykke til med opptakene i sommer!

Verdens største lekeland
ÅRETS SOMMERKAMPANJE 
HETER «VERDENS STØRSTE  
LEKELAND».

Du har kanskje fått med deg årets 
sommerkampanje fra DNT? «Verdens 
største lekeland» ble lansert 25. juni i 
forbindelse med sommeråpningen av 
fjellhyttene. Mange folk har besøkt nettsiden 
www.mittlekeland.no og fått haugevis av 
gode aktivitetstips til hva de kan finne på 
utendørs med familien. Målet med årets 
sommerkampanje er å få enda flere familier 
til å melde seg inn i DNT, være med på 
aktiviteter og overnatte på hyttene. Bli med 
og del dine turer og opplevelser du også. 
Bruk #mittlekeland.
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Stian Smelvær, Frikk Fossdal 
og Joakim L. Vatnaland har fått 
Norges feteste sommerjobb.

Turboklubben i Barnas Turlag Os hadde med seg 60 små og store på telttur under åpningen av  
Verdens største lekeland.
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For noen blir det ingen sommer uten noen dager 
på Selhamar i Stølsheimen.  

Og hva med den lange høsten som ligger 
foran oss? Fra hytten er det tallrike 

dagsturmuligheter, fisk i vannet, kano og båt 
ved hytten – eller du kan ta  

med din egen farkost.

Johannes Sandal er tilsynsmann på 
Selhamar. Han og samboeren Anne 
Deisz, Sunniva på 4 år og hunden 
Ronja har hatt flere opphold på 
hytten i sommerhalvåret. De 

slapper av og koser seg, bader 
hvis det er fint vær, går turer 

og fisker. Når Johannes 
steiker fangsten, vil 

de fleste gjestene på 
hytten få smake så 

langt det rekker. 
Familien kan mye 
om turområdene 
rundt hytten 
og har sine 
favoritter. 

– Hytten er stor 
og egner seg 

til opphold over flere dager, sier 
Johannes. Han liker alle årstidene, 
men det er i sommersesongen de 
tar seg ukesferie her.
August kan by på varme, 
eksotiske sommerdager som gjør 
fjellferien til en unik opplevelse. 
I september blir nettene kjøligere 
og stjernehimmelen skarpere. 
Før snøen kommer sent i oktober, 
kler høstfjellet seg i sine sterkeste 
farger før alt går til ro og vinteren 
overtar.
– Helgetur om høsten inn hit er 
også nødvendig hvis jeg skal 
bli mett nok av Selhamar, sier 
Johannes.
– Hvilke turer anbefaler du?
– Først og fremst anbefaler jeg 
fisking. Det selges fiskekort ved 

FERIEDAGER PÅ
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TURTIPS

Raudberget rett ved Selhamar turisthytte er et flott turmål for små og store.

TO
RI

LL
 R

EF
SD

A
L 

A
A

SE



10 11

Finn din tur på www.hvitserk.no eller ring 
for en hyggelig turprat på 23 21 30 70

FJELLTURER
VERDENS FINESTE

Hvitserk er Norges ledende arrangør av ekspedisjoner og eventyrreiser. Ingen annen 
norsk turoperatør har de siste årene hatt med like mange fornøyde gjester på � elltur 
rundt omkring i verden som oss.

Nå er det tid for å la drømmeturen bli 
virkelighet! I 2016 er turprogrammet 
vårt rekordstort og vi står klare til å ta 
deg med på tureventyr – enten du vil bli 
med på � elltur i Georgia, nå toppen av 
Kilimanjaro, bestige vulkaner i Ecuador, 
nyte utsikten i Pyreneene, oppleve det 
bortgjemte kongedømmet Bhutan, gå 

gjennom det skotske høylandet, vandre 
langs Inkastien i Peru, gå fra hytte til hyt-
te i de japanske alpene eller toppe ut på 
høye � ell i Himalaya. 

Som Norges ledende arrangør av eventyr-
reiser og ekspedisjoner har vi i løpet av 
tretti år på tur bygget opp et unikt miljø 

av erfaring, kunnskap ot turentusiasme. 
Reiser du med oss, må du ofte slite, svette
eller fryse litt underveis. Som belønning 
kan vi love deg naturopplevelser, turfelles-
skap og mestringsfølelse du kommer til å 
huske livet ut. Er du klar for å la turdrøm-
mene bli virkelighet?

ANDRE GODE TURER FRA SELHAMAR

GRØNDALSEGGANE
Rundtur rundt Raudbergvatnet og Vassøyane. Du følger stien til skidele 
Rappenvatn/Geitdalen og tar der opp på høydedraget som du følger rundt til 
du kommer inn på T-stien fra Askjelldalen, som fører tilbake til hytten. 4–5 timer.

RAPPEN–DYRENDAL
Gå til Rappen og ta opp den T-merkede stien mot Jørendalseggi. Før siste kneik 
til Tindafarangen dreier du av mot sør og finner en god sti. Den er lett å følge ned 
den vakre dalen, og du møter igjen T-stien som kommer fra Åsedalen. 4 timer.
Selhamarhytten når du med bil fra Vikafjellet. 12 km anleggvei til Valsvikstølene 
er korteste alternativ, et bedre valg er turen fra Bjergane, som tar 2–3 timer.  

innkjørselen til anleggsveien, 
men opplever man å få denne 
flotte fjellfisken på kroken, 
har man det viktigste klart: en 
kjempegod middag. 

RAUDBERGSTØLEN
– Med barn er Raudbergstølen 
et fint mål. Da går man på den 
T-merkede stien mot Bjergane. 
Underveis må man stoppe ved 
Gryteberg og se på restene 
etter gryteemner i det gamle 
klebersteinsbruddet, et spennende 

kulturminne. Terrenget er lett å 
gå i, og turen krever ca. 3 timers 
gangtid tur-retur. Med små barn 
må man ta dagen til hjelp.

RAUDBERGET  
OG GRYTEBERG 
 – VERDT Å OPPLEVE
– Raudberget er et must. I 
kveldssolen skinner det rødt; 
fargen kommer av høyt innhold 
av serpentenitt. Når du kommer 
opp over kanten, er landskapet 
svært ulikt omgivelsene. De 
fleste går opp fra den T-merkede 

stien ved Gryteberget og bestiger 
fjellet fra sør. Selve toppen ligger 
litt innpå fjellet, og man kan gå 
tilbake om Raudbergdalen. Det 
er litt bratt ned fra varden, så jeg 
anbefaler at man går i nordøstlig 
retning ned i dalen, sier Johannes.    

TOPPTUR TIL HUNDEGGI
Turen er T-merket via toppen 
på 1190 moh. mot Torvedalen. 
Ned igjen anbefaler jeg at man 
runder mot nord og så går 
vestover igjen, da får man utsikt 

fjellene rundt, også Raudberget, 
og Selhamarvatnet med hytten 
nedenfor. Det er en veldig grei 
tur, sier han.

Johannes og Anne håper Sunniva 
vil trives like bra i Stølsheimen 
som hittil. Turgåing er én ting; 
fisking, roing, padling og bading 
på de flotteste dagene – gir 
opplevelser som ingen sydentur 
kan hamle opp med, mener de.

TEKST: TORILL REFSDAL AASE

Selhamar turisthytte.

Askjelldalsvatnet, på vei mot Hundeggi.
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FOR EN UTSIKT!
Det er to hytter i Bergsdalen som kappes om 
å være mest spektakulær: Breidablik og Kiel-
landbu. Breidablik er et av landets mest egenar-
tede hytteanlegg, med en fantastisk beliggenhet 
og et stort rundskue. Breidablik er livsverket til 
kvemmingen Bjarne Huse. Med god hjelp fra 
sine kone Anne Marit brukte han all sin fritid 
gjennom flere tiår til å skape dette spesielle stedet. 
Vi anbefaler et besøk der. Men kanskje vel så 

vakker beliggenhet har Kiellandbu. Utsikten 
der kan ta pusten fra noen hver. Sette seg foran 
hytteveggen, hvile beina i gresset, se utover 
Hardangerfjorden og skue Folgefonna i det 
fjerne? Ord strekker ikke til. Du går inn til 
hytten på ca. 2 timer fra Hodnaberg.

I HJERTET AV BERGSDALEN
Den mest besøkte hytten i Bergsdalen er ar-
kitekttegnede Gullhorgabu. Denne populære 

hytten ligger i hjertet av Bergsdalen, midt mel-
lom Høgabu og Vending. Du går inn til Gullh-
orgabu på noen timer, enten du velger stien fra 
Småbrekke i Bergsdalen eller fra Kvitingen i 
Samnanger. Kanskje du finner gullbordet under 
kveldsbadet i Nedsta Gulltjørna? Fra Gullhor-
gabu kan du gå videre til Vending, en fin dags-
etappe. Hytten ligger ved Vendingtjørn, hvor du 
kan prøve fiskelykken. Prøv med makk. I elven 
biter fjellørreten garantert. Vil du gå topptur, 

anbefaler vi Skrott eller Fuglafjell. Fra hytten 
kan du gå til Hamlagrøvatnet på 2–3 timer.
Valgmulighetene er mange. Legg opp din egen 
rute og bruk noen dager i Bergsdalen i sommer 
eller til høsten. Det vil garantert gi mersmak. 
Har du lyst på flere gode tips, så kom gjerne inn 
i Turbutikken i Marken for en inspirerende prat.

God tur!

TEKST: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Du sveiper tommelen kjapt over mobilskjermen. Antagelsen er bekreftet: Det blir fint vær til helgen! 
Nå gjelder det bare å legge en god plan. Du bestemmer deg for Bergsdalen.  

Kort reisetid fra Bergen, mange turmuligheter.

– Til Bergsdalen, selvsagt!

TURTIPS

Du har ingen planer for helgen. Hvor drar du da? FAKTA 
BERGSDALEN
Bergsdalen ligger 
halvannen time å kjøre 
med bil fra Bergen. 
Turlaget har seks hytter i 
dette flotte turområdet. 
Med et godt utviklet sti-
nett kan du gå fra hytte 
til hytte over mange 
dager. Bergsdalen er 
rikt på kulturminner 
og gamle ferdselsveier, 
og det fins mange støler 
der det er trivelig å ta 
en rast. 

Breidablik i Bergsdalen er verdt et besøk.

Kanskje du er heldig som møter på tamrein i Bergsdalen?
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At Kirsten Søgnen fra Sande i Sunnfjord er 
glad i fjellet, er det liten tvil om. Hun har 
vært medlem i Turlaget siden 1973, og i år 
ble hun tildelt æresmedlemskap for lang og 
tro tjeneste i over 40 år.
– Det var en stor ære. Jeg ser på det som en 
takk for det jeg har gjort for Turlaget, men 
egentlig er det jeg som skal takke. Jeg har 
fått flotte turopplevelser og gode venner. 
Jeg har lært masse i Turlaget, sier Kirsten.

LIVSVARIG DUGNADSSJEL
Turlagskarrieren til Kirsten er lang og 
omfattende.Hun ble med i Trimmeline-
gruppen i 1977 og holdt den gående 
i nærmere 25 år. I hele 15 år var hun 

hyttevakt på Stavali i påsken, og videre har 
hun vært med i ulike komiteer og utvalg 
gjennom flere tiår. Under utdelingen av 
æresmedlemskapet på årsmøtet het det: 
Gjennom et langt og aktivt medlemskap 
i Turlaget har Kirsten Søgnen vært en 
representant for de beste av våre verdier. En 
miljøskaper, en lagspiller og bidragsyter. 
Summen av Kirsten Søgnens livsinnsats for 
Turlaget er betydningsfull. Kirsten Søgnen 
fortjener å bli Turlagets første kvinnelige 
æresmedlem.

Turer for meg er et «must».  
Jeg må på tur.

– Hva tenker du om at du er det første kvin-
nelige æresmedlem?
– Jeg syns det er rart ingen har blitt det før. 
Før var turlagskulturen mer mannsdomi-
nert, men det har heldigvis endret seg. 

Jeg trodde Turlaget bare var for 
supersprekinger. 

TURDE IKKE
I starten turde ikke Kirsten å bli med Turla-
get på tur.
– Jeg hadde inntrykk av at Turlaget bare 
var for supersprekinger. Jeg blir sikkert en 
sinke, tenkte jeg. Derfor gikk jeg turer med 

– Hei Kirsten, NRK vil intervjue deg om at du er blitt æresmedlem i Turlaget.
Kan du stille i studio på tirsdag?
– Nei.
– Hvorfor ikke?
– Jeg skal på tur. 

ÆRESMEDLEM KIRSTEN SVANØE SØGNEN 

VAR  SKEPTISK  TIL TURLAGET

venninner i starten. Det tok mange år før 
jeg turde være med på fellestur.

Kirsten er fortsatt aktiv i Turlaget som tur-
leder i Seniorgruppen, og hun er aktivt med 
på hyttedugnader.
– Nå har jeg nettopp vært på dugnad på 
Hallingskeid, og til helgen skal jeg være 
med til Skavlabu og gjøre hytten sommer-
klar, forteller Kirsten.
– Men først skal jeg en tur på hytten min 
på Kvamskogen. Jeg elsker å være der. Det 
blir nok en tur til Tveitakvitingen, smiler 
Kirsten.
– Det er et «must».

TEKST OG FOTO: ANDRÉ MARTON PEDERSEN

Navn: Kirsten Svanøe Søgnen
Favoritthytte: Stavali
Favorittfjell: Slogen
Besøkt antall DNT-hytter: Over 350
Antall 7-fjellsturer: 41
Medlem i Turlaget: 45 år

FAKTA OM ÆRESMEDLEMSKAP
Den som tildeles æresmedlemskap, må ha utvist en uvanlig og betydelig 
innsats for Bergen og Hordaland Turlag, gjerne på flere felt av lagets 
virksomhet over tid. Normalt bør innsatsen ha en varighet på ca. 30 år. 
Kandidaten må innad og utad ha representert laget på en tillitvekkende 
og uegennyttig måte, og bidratt betydelig til lagets samhold, virksomhet 
og utvikling. Æresmedlemskapet skal være en sjelden hedersbevisning og 
henge meget høyt. Hedersbevisningen består av en stor nål med Bergen 
og Hordaland Turlags emblem, samt at den utnevnte tildeles livsvarig fritt 
medlemskap.

Styreleder Tore Johan Smidt delte ut æres-
medlemskapet til Kirsten under årsmøtet.
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Bli med til to av Bergen og Hordaland Turlags minst besøkte hytter.

DAG 1: SKJEGGEDAL–MOSDALSBU (2,5 t) 
Vi kjører svingete og bratt opp fra Tyssedal til Ringe-
dalsvatnet. Selv om det er seint på høsten, er det fortsatt 
turister i området der stien til Trolltunga starter. Vi 
lengter mot mindre folketette turstier og setter kursen 
mot Mosdalsbu. Dette er en nydelig tur på godt merket 
og fin skogssti i åpen løvskog. Flere utkikkspunkter 
underveis gir overblikk over området. Vi får utsikt 
over Ringedalsvatnet, den nedlagte Mågelibanen og 
den nye veien som slynger seg opp mot hyttefeltet ved 
toppen av banen. 

Stigningen på turen er jevnt fordelt hele veien. Når det 
er ca. en km igjen, flater det ut, og vi er ute av skogen. 
Den siste kilometeren inn til hytta og Mosdalsvatnet 
byr på fint, flatt og lettgått terreng med utsikt til Fol-
gefonna bak oss.

Det er rundt 500 meter stigning på turen til Mosdalsbu, 
og den er estimert til 2,5 timers gange (gangtid uten 
pauser for en normalt sprek voksen person). Legg 
til tid for utsiktspauser og blåbærplukking. Har du 
barn med deg, er det greit å beregne minst dobbelt 
så lang tid. 

Hytta ligger på 1010 moh. Den har ett soverom med 
fire senger. I stua er det fire senger som også fungerer 
som benker rundt spisebordet. En liten hems gir plass 
til 2–3 personer. Mosdalsbu er altså ingen stor hytte. 
Det er ikke egen sikringshytte her. Hytta har tidligere 
vært låst med DNT-nøkkel, men står nå åpen. 

Turen Skjeggedal–Mosdalsbu tur-retur passer for ny-
begynnere, barnefamilier som er litt turvante og ellers 
alle som er glad i en fin tur. Velger du å bli en dag på 
hytta, passer det fint å ta en dagstur til toppen Einseten.
 

DAG 2: MOSDALSBU–KVANNTJØRNSBU VIA 
LANGAVATNET (7 t)
Vi fortsetter videre østover. Først krysser vi den flotte 
sommerbroa over elva fra Mosdalsvatnet, før det bærer 
jevnt oppover mot foten av Einseten (1446 moh.) i tørt 
og fint terreng og på godt merket sti. Denne første 
delen opplever vi som den vakreste av etappene på 
trekantturen. 

Snart får vi utsikt mot Folgefonna bak oss i vest. Videre 
oppover blir terrenget preget av ur. Fin utsikt mot juvet 
rundt Ringedalsvatnet og mot Trolltunga, og du kan så 
vidt skimte den nedlagte Reinaskorsbu på andre siden 
av vannet. Videre i retning Kvanntjørnsbu går stien 
over berg og stein, parallelt med Langavatnet, merket 
via Båsdalen. Kvanntjørnsbu (1260 moh.) ligger fint 
til ved vannet. På hovedhytta er det to soverom med tre 
og fire senger, og i stua står en sofa som kan fungere 
som seng. Sikringshytta har to sengeplasser. Det er 
forholdsvis stor sjanse for å få hele herligheten for 
seg selv. Vi var ikke helt overbevist om at vi var alene, 
forresten. Vi hørte stemmer utenfor flere ganger og 
var sikre på at nå kommer det noen. Men nei. Var det 
bare vinden, eller var det virkelig noen der? Vi så i 
hvert fall aldri noen andre i løpet av oppholdet vårt 
på Kvanntjørnsbu. 

DAG 3: KVANNTJØRNSBU–SKJEGGEDAL VIA 
MOSDALEN (5,5 t)
Siste etappe er korteste vei mellom Kvanntjørnsbu 
og Mosdalsbu, gjennom Mosdalen. Stien er lagt om 
mot slutten. Den går opp i høyden igjen og ikke lenger 
langs vannet, slik kartet vårt viser. Til slutt går turen 
forbi Mosdalsbu og ned til Skjeggedal igjen. Den fine 
turen nedover fra Mosdalsbu gjennom skogen går 
kjapt og effektivt helt til vi havner i hver vår enorme 
blåbærtue.
Turen passer for fjellvante folk på grunn av kupert 
terreng og varierende merking.

TEKST OG FOTO: MARGARET ARE

RUNDTUR PÅ KANTEN AV 
HARDANGERVIDDA

SKJEGGEDAL–MOSDALSBU–KVANNTJØRNSBU–SKJEGGEDAL 

TURTIPS

Kvanntjørnsbu, 1260 moh.

Kun 500 meter stigning til Mosdalsbu gjør at barnefamilier også lett kan komme seg dit.
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Fjellets 
fugler 

Se! En fugl skvetter opp fra bakken. 
En annen sitter på en grein. Og hvil-
ken fugleart er det som hopper etter 
oss langs stien? Bli kjent med våre 

vanligste fjellfugler.

BLÅSTRUPE
Blåstrupen finner du 
i fjellbjørkskogen og 
vierkrattet i lavalpin sone. 
En mesterlig sanger med 
klare toner. Reir på bakken, 
i en tue eller under en busk. 
Trekker sørover i september, 
til Nordøst-Afrika og det 
vestlige India.

FJELLJO
Fjelljoen er spesialist på å stjele mat fra 
måkefugler. Jager måker når de har mat 
i nebbet, slik at de må slippe byttet. Har 
krok på nebbet. Hekker fra Hardanger-
vidda til Finnmark. Joene er svært aggres-
sive i hekketiden, kanskje lurt å velge rute 
utenom reirplassen!

HEILO
Heilo er fjellvandrerens følgesvenn. 
Den høres på lang avstand, en en-
stavet, vemodig plystring. Reirgrop 
direkte på bakken på fjellet. Begge 
foreldrene fostrer opp ungene til de 
er flyvedyktige etter 32–33 døgn.

STEINSKVETT
Steinskvetten er 
en langtrekker, 
den har en stor 
utbredelse i 
Norge, fra kyst 
til høyfjell. Sjekk 
stjerten når den 
flyr opp, hvit med 
en opp-ned svart 
T. Har gjerne reir i 
en steinrøys, lyse-
blå egg. Kan følge 
etter deg bortover 
langs stien.

SIVSPURV
Sivspurven blir også kalt presten, 
grunnet den hvite kragen. Hekker 
i bjørke- og vierbeltet. Hannen har 
fast plass i en einerbusk, hvor han 
overvåker området sitt. Monoton 
sang.

BOLTIT
Boltiten er en meget 
tillitsfull fugl, kan 
observeres på nært 
hold. Sees i snaufjellet 
fra midten av mai. 
Når hunnen har lagt 
egg, stikker hun av 
og finner seg en ny 
hann. Førsteelskeren 
må klekke og oppdra 
ungene selv. Dette 
er svært uvanlig i 
fugleverdenen. Over-
vintrer i Nord-Afrika.

GULERLE
Gulerle blir også kalt 
såerle. Når den blir ob-
servert, er det på tide å så. 
Spissere lyd enn linerlen. 
På fjellet liker den seg i 
gammel og tørr slåtteng, 
hvor reiret legges. 

RINGTROST
Ringtrosten ser du 
i fjellrøyser, godt 
gjemt blant steiner, 
den er meget sky og 
vaktsom. Ringtrosten 
har klokkeklare toner 
som høres godt. Reir 
på klippehylle, godt 
skjult bak en busk. 4–5 
blåaktige egg.
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FUGLESANG
Allerede fra turstart, som ofte er i den 
lavalpine sonen, kan du oppleve fuglene 
på nært hold. Aller mest intens er fugle-
sangen. Stopp gjerne noen minutter og 
hør variasjonen i fuglesangen, som er 
unik for hver art. Med litt trening kan du 
skille artene fra hverandre. Du kan laste 
ned fugleapper til mobiltelefonen, kjøpe 
lydbøker med fuglesang eller besøke 
hjemmesiden til Norsk Ornitologisk 

Forening, Bergen lokallag.

TEKST: 
 LARS ÅGREN, LEDER NORSK 

ORNITOLOGISK FORENING, HORDALAND. 

HEIPIPLERKE
Heipiplerken, en 
av fjellets mest tall-
rike fugler, benytter 
fluktspill. Den flyr 
høyt til værs, for så 
å dale ned på stive 
vinger, samtidig som 
den synger trillende 
og varierte toner. I 
Norge er heipiplerka 
også den vanligste 
vertsfuglen for 
gjøken.

BRUK VÅR KOMPETANSE - FÅ OPPLEVELSER FOR LIVET!

TURBUTIKKEN
 

TURINFORMASJON – VI GIR DEG DE BESTE TURTIPSENE

ER DU KLAR  
OVER AT DU HAR  
MEDLEMSFORDELER 
I TURBUTIKKEN?
 FAST RABATT (10–25%)  
OG KAMPANJER

MEDLEMSKAMPANJE I AUGUST:

-30%  
på solbriller fra Bollé og Cébé,  

ull fra Icebreaker og Bergans  

super lett regntøy

Bergen og Hordaland Turlag Tverrgaten 4-6 i Marken.  
man.–fre. 10.00–16.00,   tor. 10.00–18.00, lør. 10.00–15.00
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 KJERREVEI TIL FJELLS
Stien har en litt snurrig 
historie. Da Bergensbanen og 
Gravhalstunnelen ble bygget, 
var det skepsis til å bygge 
sammenhengende tunnel på 
over 5 km. Strekket ble derfor 
prosjektert litt lenger nord og med 
to tuneller, og dermed kryssing 
av Ugjerdsdalen i friluft. Det ble 
bygget kjerrevei fra Kårdal og 
opp i Ugjerdsdalen for å gi grei 
tilkomst under arbeidet. 
Gravhalstunellen ble ikke delt 
i to. Ved byggingen oppsto det 
behov for hestetransport mellom 
Myrdal og Upsete. Det ble 
bygget hestevei fra Myrdal til 
Ugjerdsdalen, hvor den møtte den 
«bortkastede» veien fra Kårdal, 
og deretter videre opp dalen og 
ned til Uppsete. 
Helt bortkastet var jo ikke 
kjerreveien fra Kårdal. Den var 
utmerket til buføring mellom 
Kårdal og Uppsete, og ble brukt 
av bøndene i Flåmsdalen når de 
skulle til fjells og se til dyrene.

Det sies også at dette er en meget 
gammel ferdselvei mellom Flåm 
og Osa i Hardanger, men det er 
usikkert, da det er særdeles van-
skelig å ta seg ned fra Skruels-
vatnet til Osa.

FRODIG ELVEDELTA
Like ovenfor søkket som heter 
Gravhalsen, flater terrenget ut, og 
stien går langsmed Geitavatnet. 

Borte i fjellsiden under Saua-
fjellet går stien fra Uppsete til 
Kaldevass. En lørdag i august er 
det jevn ferdsel av fjellvandrere 
langs denne traseen, som er mer 
brukt mellom Myrdal og Uppsete 
enn stien gjennom Ugjerdsdalen. 
Når du går ned mot Upsete, får 
du godt overblikk over det vakre 
og frodige elvedeltaet som brer 
seg nedover dalen. Stedet har 
en lang historie, og under andre 
verdenskrig var det tyskere her, 
som mange andre steder. I de 
årene måtte fjellstova by på kost 
og losji. Fra togvinduet blir det 
bare et kort gløtt, men kommer 
du fra fjellet, blir opplevelsen en 
ganske annen. 
Turen langs den gamle ferdsels-
veien er variert og innholdsrik og 
tar ca. 3 timer å gå, legg gjerne 
inn noen pauser underveis og 
bruk dagen!

Oppsummert: Morgentoget til 
Myrdal, vandring til Uppsete og 
avslutning med god middag og 
kanskje overnatting på Upsete 
Fjellstove. Det er en stor og tri-
velig hytte hvor den moderne tid 
ikke har sluppet til, og den er vel 
verd et stopp. Herfra kan du ta 
toget videre samme dag, fortsette 
turen til Grindafletene eller Kal-
devass etter en overnatting, eller 
luffe ned Rallarvegen og ta toget 
fra Mjølfjell.  

TEKST OG FOTO:  
TORILL REFSDAL AASE

Kartet fortalte at det er T-merket 
sti rundt Gravhalstunnelen. Det 
er det ikke. Fra spaserveien 
mot Vatnahalsen går turen over 
en liten bro og ut i mer luftig 
terreng. Stor ferdsel hadde det 

nok ikke vært dette året, men sti 
fantes under bregner og busker, 
og selve traseen var intuitiv. 

Da det bratteste partiet var 
noenlunde unnagjort, dukket 

det opp spor etter gammel 
ferdsel. Her er også et stiskille 
mot Flåmsdalen. På enkelte 
partier var der tegn til oppmurt 
sti. Lenger fremme lå tufter etter 
støler og skilt mot Flåmsdalen. 

Og med storveies utsyn rett i 
elvebunnen med de mektige 
fjellene som omgir dalen. 
Stølene har tilhørt bruk i 
Flåmsdalen. En fantastisk plass 
ca. 900 moh.

Invitert i godt lag på Uppsete: Tur må til for å få opp appetitten. Om Kaldavass eller om 
Ugjerdsdalen? Den siste er kortest. Og spekket med utsikt, luftige stier, kulturminner – og på 

slutten en nydelig utsikt nedover dalen ved Uppsete.

GRAVHALSEN RUNDT MED 
UTSIKT MOT FLÅMSDALEN

UGJERDSDALEN
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Uppsete Fjellstove er et tradisjonsrikt overnattingssted 
som har beholdt sitt preg i alle år. Inventaret er i stor 
grad det samme som da hytten ble bygget, og dette er 
litt av stedets sjarm. Datidens vertskap gjorde en viktig 
innsats under krigen, bl.a. med sabotasje mot tyskerne; 
vågale ting i og med at okkupanten hadde full kontroll 
over hele stedet. Hytten er åpen i august-september og 
i påsken.
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Du er velkommen til

Bergsdalstunet
Her kan du overnatte, 
kjøpe lokalprodusert mat og 
feira små og store hendingar!

Ta kontakt med 
Olaug og Helge Terje 
Tlf. 93 213 213
E-post post@bergsdalstunet.no
www.bergsdalstunet.no

Utsikt mot Flomsdalen.

Kjerreveien fra Kårdal gjør seg godt som sti.
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REGJERINGENS NYE 
DREINING ER TIL SKADE 
FOR FRILUFTSLIVET
Frislipp av fornøyelseskjøring med snøskuter i fjellet, og vannskuter i skjærgården, 
samt forslag om å oppheve fredning av vassdrag for kraftutbygging er dårlige sig-
naler i et land der friluftslivet har en økende interesse for rekreasjon og turisme.

Vi registrerer at det i økende grad 
legges til rette for motoriserte ak-
tiviteter i utmark, at det lempes 
på respekten for områdevernet og 
at mekanismene for å ivareta fri-
luftslivets naturgrunnlag svekkes.  
Vi ønsker en ny retning for fri-
luftslivspolitikken som ivaretar al-
lemannsretten, har tydelige mål og 
føringer for ivaretakelse av naturom-
råder og som begrenser fornøyelses-
kjøring i utmark. Et viktig grunnlag 
for allemannsretten er ikke bare retten 
til å ferdes i utmark, men også plikten 
til hensynsfull ferdsel.  

ET VIKTIG MÅL FOR BERGEN OG 
HORDALAND TURLAG er å få flere 
mennesker ut på tur. Vi skal virke for 
et aktivt, sikkert, enkelt og naturvenn-
lig friluftsliv. Vi skal arbeide for natur-
, kultur- og miljøvern på områder 
med tilknytning til lagets virksom-
het. Samtidig som friluftslivet har en 
økende oppslutning i befolkningen 
og har en sterk posisjon, utfordres 
rammene og forutsetningene for 
utøvelse av friluftslivet. På den ene 
siden har vi en politikk som signa-
liserer et sterkt ønske om å ivareta 
friluftslivet, fremme friluftslivet 
som en viktig del av folkehelsepo-
litikken og med ambisiøse nasjonale 
mål for å ivareta friluftslivet. På den 
annen side er det de siste årene blitt 
foretatt en rekke grep som virker 
negativt inn på ivaretakelsen av fri-
luftslivets natur- og kulturgrunnlag. 

Forenklinger av regelverket krever 
nøye gjennomtenkning. Forenklinger 
av regelverket må foretas i den grad 
det er forsvarlig og bærekraftig. Vi 
etterlyser derfor at det blir tatt over-
ordnete grep, at det legges frem 
målbare arealpolitiske verktøy og 
at det innføres tilstrekkelige virke-
midler for å sikre friluftslivets natur- 
og kulturgrunnlag, slik at grunn- 
laget for utøvelse av det enkle frilufts-
livet blir tilstrekkelig verdsatt. 

MOTORISERT  
FERDSEL I UTMARK
Snøskutersaken var ikke rettet 
mot nærings- og nyttekjøring i ut-
mark, men gjaldt lovendringer 

som åpnet for fornøyelseskjø-
ring i utmark. Stortingsflertal-
let støttet en lovendring som gav  
kommunene adgang til å planlegge 
snøskuterløyper for fornøyelseskjø-
ring i utmark. Vi ønsket ikke at det 
skulle være en økt tilrettelegging 
for motorisert ferdsel i utmark, da 
vi anser dette som en forringelse av 
friluftslivet. 
I 2000 vedtok Stortinget et generelt 
forbud mot bruk av vannskuter. 
Begrunnelsen var å unngå støy, 
forurensning og skader på dyre- og 
plantelivet. Kommunene kunne gjøre 
unntak fra forbudet dersom de fant 
det forsvarlig med hensyn til miljø 
og sikkerhet. Det generelle forbudet 

måtte oppheves da det ble vurdert 
som ikke forenlig med EØS-avtalen. 
Norge åpnet for vannskuterkjøring 
fra og med 2013. Siden den tid har 
salget av vannskutere tatt helt av. 
Gleden av å padle mellom holmer 
og skjær eller dra en torsk fra robåten 
forringes og utsettes for høy risiko 
når de hurtiggående vannskuterne 
kappkjører i skjærgården.
Miljødirektoratet har påpekt at førere 
av vannskutere har regler å forholde 
seg til og skal ta hensyn til natur- og 
friluftslivsinteressene. Vi har fremde-
les et totalforbud for vannskuterkjø-
ring i verneområder, og i et heldek-
kende belte ut fra land på 400 meter i 
sjø og 500 meter i ferskvann. 

INNGREPSFRIE  
NATUROMRÅDER
Regjeringen har bestemt at arealin-
dikatoren inngrepsfri natur i Norge 
(INON) ikke skal benyttes i regel-
verk og veiledere. Istedenfor skal 
miljøverdiene vurderes i hvert en-
kelt tilfelle. Det sies at det er et mål å 
ivareta større sammenhengende na-
turområder med et urørt preg. Det er 
behov for å klargjøre hva som menes 
med «sammenhengende naturområ-
der med et rørt preg». Det er et stort 
behov for å få på plass arealverktøy, 
regelverk og veileder for hvordan vi 
skal ivareta store sammenhengende 
naturområder med et urørt preg.  Vi 
er ikke tjent med en tåkelegging og 
fragmentering av hvordan vi skal 
styre arealutviklingen. 

OMRÅDEVERNET
Respekten for områdevern har fått 
seg en knekk gjennom en rekke 

kontroversielle beslutninger. 
Et vernet område er ikke lenger 
vernet for monstermaster.
I saken om ny kraftledning Ørskog–
Fardal hadde ikke staten de nødven-
dige rettigheter eller tilstrekkelig 
grunnlag for å føre fram en kraftled-
ning gjennom et naturreservat. Poli-
tisk ledelse i Olje- og energideparte-
mentet i den rødgrønne regjeringen 
tok en kontroversiell beslutning da de 
i samråd med Miljøverndepartemen-
tet tillot at en 420 kV-kraftlinje kunne  
føres gjennom Sørdalen barskogre-
servat i Bremanger, Sogn og Fjor-
dane. De nødvendige rettighetene 
ble fremskaffet ved at regelverket 
ble endret i ettertid. Vi hadde ventet 
at en ny regjering ville ta tak i denne 
saken, men det gjorde den ikke. 
Denne måten å gjennomføre areal-
forvaltning på bidrar til å undergrave 
respekten for naturvernet. 

I forbindelse med ny energimelding 
har vi fått en debatt om vassdrags-
vernet, og eventuelt en lemping på 
vassdragsvernet i noen tilfeller. Vi 
er glad for at et flertall på Stortinget i 
sine merknader til energimeldingen 
har vært tydelige på at verneplanen 
for vassdrag er en bindende instruks 
som innebærer at det ikke gis konse-
sjon til vannkraft i vernede vassdrag. 
Dette har ikke hindret at nye forslag 
har kommet til, eksempelvis vedrø-
rende utbygging av Vossovassdraget 
og Raundalselva.

KARTLEGGING AV NATUR-,  
LANDSKAPS- OG FRILUFTS-
LIVSVERDIER
Det er behov for å styrke vårt 
kunnskapsgrunnlag om friluftsliv, 
naturmangfold og landskapsverdier. 
Regjeringen har som mål at alle 
kommuner skal ha kartlagt og 

verdisatt friluftslivsområder innen 
2018. Vi støtter dette målet, og håper 
at det følges opp. En viktig sak for Den 
Norske Turistforening har også vært 
et ønske om at sentrale myndigheter 
tar ansvar for å utvikle en overordnet 
landskapsstrategi som sikrer en 
helhetlig forvaltning av landskaps-, 
natur- og friluftslivsverdier. I den 
sammenheng har vi også støttet at 
det er behov for et kunnskapsløft om 
både natur- og landskapsverdier. Vi 
ønsker en styrket kunnskapsbasert 
forvaltning av natur-, landskaps- og 
friluftslivsverdier. 

TEKST AV:  
THORBJØRN KALAND OG NICOLAS 
RODRIGUEZ

Øystesevassdraget er utbyggingstruet. Turlaget og flere andre organisasjoner kjemper for å få vernet det unike vassdraget.
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Ivrige og glade stemmer høyrest over 
området. Det er onsdagskveld, og arrange-
mentet «Friluftsliv for alle» i regi av Bømlo 
Turlag er i full gang. Rundt 50 personar, frå 
fleire generasjonar, er ved Erslandsvatnet 
på Bømlo. «Friluftsliv for alle» er eit tur-
opplegg som skal passe for alle, også for 
dei med fysisk og eller psykisk funksjons-
hemming. Me er særs spente i kveld, for 
det er første gongen me nyttar kanoar. Tre 
medlemer frå KRIK (Kristen idrettskon-
takt) er med og har ansvaret for kanopad-
linga. Snart er alle fem kanoane på vatnet 
saman med følgjebåten. Ein kan høyra fry-
defulle rop frå nokre, medan andre sit stille 
og nyt turen på vatnet med eit smil. Medan 
ein ventar på tur, kan zip-lina, frisbeegolf 
eller ringspel nyttast.  Etter kvart gløder 
det i  bålpanna, og pølser og fiskekaker 

forsvinn raskt til svoltne friluftsfolk. Denne 
kvelden vil mest ingen heim til vanleg tid, 
mange prøver padling fleire gonger, og 
lyden av zip-lina er der heile tida. Berre det 
å sitja saman med dei andre og nyta kvel-
den er også flott.

«Friluftsliv for alle» er ei tilbod i Bømlo 
Turlag som starta i 2012. Me er ei arbeids-
gruppe på 4–5 personar som arrangerer 6 
turar i året. Det som er spesielt med vårt 
opplegg, er at me har  godt samarbeid og 
faste avtalar med lokale frivillige lag som 
gardslag, speidargrupper, barne- og fami-
lielag og skular. Desse kan ha ansvaret for 
maten eller for aktivitetar i løypa eller på 
stien. Me ynskjer å fokusera på sunn mat. 
Gruppene har servert fiskeburger, frukt-
salat, vårrullar, laksepakker på grill, for å 

nemna noko. Me samarbeider med Bømlo 
Vaksenopplæring, og elevar ved ulike 
skular har ansvaret for aktivitetar og mat 
på kvar sin tur. Dei har det som ein del av 
pensum. Me får svært gode tilbakemeldin-
gar på at dette er kjekt og lærerikt, og fleire 
oppdagar gleda friluftsliv gjev. 
Tilbodet vårt er gratis for alle, det er mo-
gleg på grunn av økonomisk støtte me har 
fått frå Hordaland fylke (30.000 kroner 
dette året) og andre samarbeidspartnarar. 
Gjennom Sti og Varde vil me gjerne vera 
til inspirasjon for andre som ynskjer å få til 
noko liknande i sitt turlag. Me har valt å ha 
dette ca. annankvar månad, det har me ka-
pasitet til pr. i dag for å gjennomføra turane 
slik me ynskjer.

TEKST OG FOTO:  
INGEBJØRG DALE MADSEN, BØMLO TURLAG

Ivrige og glade stemmer høyrest over området. Det er onsdagskveld, og arrangementet 
«Friluftsliv for alle» i regi av Bømlo Turlag er i full gang. 

«Har du ein vest som passar? Kom oppi, dette er gøy!»

NOKO FOR DITT TURLAG? 

FRILUFTSLIV FOR ALLE

Under landsmøtet i Lom i juni var 
budskapet klart fra DNTs 57 med-
lemsforeninger: Vi ønsker å inkludere 
våre nye landsmenn i turfellesskapet.

Norge er et stadig mer mangfoldig og 
flerkulturelt samfunn. En god nøkkel til 
integrering er å få folk i aktivitet. Ved å 
delta i friluftslivsaktiviteter kan de som 
er nye i Norge bli bedre kjent med 
norsk natur, kultur og få sosial kontakt 
og språktrening. Nordhordland Turlag 
og Sund Turlag har allerede skaffet seg 
god erfaring med slikt integrerings-
arbeid. Et økt mangfold vil berike og 
utvikle friluftslivet, vår organisasjon og 
vårt tilbud.

FREMOVER VIL VI JOBBE MED Å:
– Bidra til sosial inkludering ved å 
introdusere personer med flerkulturell 
bakgrunn for norsk friluftsliv, dele kunn-
skap og invitere til deltakelse i DNTs 
arbeid.
– Tilrettelegge for inkluderende akti-
viteter i samarbeid med andre lokale 
aktører.
– Arbeide for at alle kommuner skal ha 
ordninger for utlån av aktivitetsutstyr, 
slik at alle kan delta i friluftslivet, uav-
hengig av økonomi. Vi vil også arbeide 
for at det etableres statlige støtteordnin-
ger til utstyrsutlån.

VÅRT VERDIGRUNNLAG
Inkludering er en del av Bergen og 
Hordaland Turlags verdigrunnlag. DNT 
har 57 medlemsforeninger over hele 
landet, og har mulighet til å drive aktivi-
tet der folk bor. Ferskingkurs, kveldsmat-
tur, fottur til den lokale toppen eller 
introduksjon til klatring er bare noen av 
de aktivitetene vi kan tilby. Bergen og 
Hordaland Turlag er klar til å stille opp 
og inviterer politiske myndigheter og 
andre frivillige organisasjoner til å bli 
med på en dugnad for inkludering og 
aktivisering. Vi utfordrer både nasjonale 
og lokale myndigheter til å legge til rette 
for at organisasjonene skal kunne utvide 
sitt tilbud.

DUGNAD FOR ET INKLUDERENDE FRILUFTSLIV
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HISTORIKK
Fjell kommune driv Gjerde kulturminnegard, 
som ligg like under Fjell Festning. Der er det 
ulike gamle hus, mellom anna ei brakke som 
tyskarane bygde under krigen på Fjell Festning. 
Etter krigen budde det i lang tid folk i brakka, 
som er på om lag 60 kvadratmeter. Huset er no 
flytta til Gjerde Kulturminnegard, og kommu-
nen har gjeve Fjell Turlag ei langtids leigeavtale 
mot at laget tek på seg tilsyn og vedlikehald.

DUGNAD
Det blir eit omfattande arbeid å setja huset i 
stand. Dugnadsgeneral i laget, Sigmund Hope, 
fortel til Sti og Varde at 6–8 personar er i full 
gang med arbeidet. Dei håpar å bli ferdige 
innvendig i sommar og vil ha gjennomført 

heile prosjektet innan året er omme. Det skal 
skiftast kledning og vindaugo, det skal reno-
verast og malast både innvendig og utvendig. 
Det må monterast nytt straumopplegg, og det 
må ordnast med avløp. Mykje skal gjerast, og 
dugnadsgjengen er i sving kvar veke.
 

FØREMÅL
Når huset etter kvart står ferdig, får Fjell Turlag 
ein funksjonell base for lagsdrifta si , eit klubb-
hus! Her kan dei ha møta sine, her har dei god 
plass til arkiv og kontor, og her kan turfolket 
ha ein uformell møteplass. Det er òg meininga 
å laga ein aktivitetsplass på utsida av huset. Og 
ikkje minst: Dei innreier eit rom som verkstad, 
der dei mellom anna kan laga og reparera skilt 

og andre ting til vedlikehald av turløypene som 
laget har ansvar for. Det vil vi tru at mange 
andre lag òg kunne tenkja seg.

UTFORDRING
Sigurd Hope fortel at ei av utfordringane er å 
finna pengar til det dei treng til restaureringa 
av huset. Men dei søkjer om midlar der dei trur 
det er sjanse for å få støtte. Når Sti og Varde 
her omtalar dette prosjektet i Fjell Turlag, er 
det fordi laget og dugnadsgjengen der gjer eit 
glimrande arbeid som vil letta laget si drift 
framover. Men det er òg fordi det kanskje kan 
vera til inspirasjon for andre lokallag som ser 
etter liknande løysingar. Lukke til, alle!

TEKST: BIRGER TOMASGARD

Fleire lokallag skulle ønskja seg eit hus der ein kunne ha kontor, og ulike møte i laget.  
Fjell Turlag får no sitt eige turlagshus.

FJELLSTØTT  TURLAGSHUS

ROSETHYTTA  
–  VOSS UTFERDSLAGS  

NYE UTLEIGEHYTTE
Voss Utferdslag leiger no ut Rosethytta, som ligg 
på Roset. 
Rosethytta ligg 670 moh. med panoramautsikt 
over Vossevangen, Vangen, Borstrondi og 
Raundalsområdet. Den er ubetjent, har ti 
sengeplassar og stod ferdig i 1921. Rosethytta 
ligg i kort avstand frå Voss sentrum og er ein stad 
som dei aller fleste kan ta seg fram til. Delar av stien 
er bratt, men byr på ein spannande tur for små og 
store med myrområde, blåbærli, travle maurtuer 
og ei lita elv der ein kan fylle vatn. På vegen er det 
også tilrettelagt med koseleg rasteplass om ein skulle 
trenge ein liten pust i bakken. På toppen ventar ei 
storslegen utsikt over Voss.
Rosehytta er låst, og for tilgjenge må ein henvende 
seg til Voss Utferdslag (tlf. 959 23 065) eller Voss 
turistinformasjon (tlf. 406 17 700). Ein kan ikkje 
nytta vanleg DNT-nøkkel. Voss IL skal framleis eiga 
og drifta hytta. Rosethytta vil vera open for publikum 
fram til 15. oktober.
DNT-årbok. 

TEKST OG FOTO: TORILL HUNNÅLVATN

PADLETURER I 
BERGENSOMRÅDET

Av Torill Refsdal Aase
John Grieg Forlag

Enten du er ivrig padler eller ikke – om du 
er interessert i kyst og natur, vil du ha stor 

glede av denne boken.
Jeg må bare innrømme at jeg ikke er 
noen padler, så jeg kan ikke fortelle om 
det er andre padleturer eller -steder som 
burde vært nevnt i denne utgivelsen. Men 
etter å ha bladd gjennom «Padleturer 
i Bergensområdet», har jeg fått veldig 
lyst til å lære meg å padle – og til å dra 
til mange av perlene det fortelles om i 
boken.
Flere av stedene har jeg opplevd via fot-
tur, klatring og seiling, men opplevelsen 
av disse blir annerledes sett gjennom en 
padlers øyne og får dermed kastet nytt 
lys over seg.

«Padleturer i Bergensområdet» fremstår 
for meg som en inspirerende og svært 
praktisk bok. Forfatteren, som i mange 
år har vært redaktør for Bergen og 
Hordaland Turlags medlemsblad Sti og 
Varde, har selv tatt de fleste av bildene, 
og jeg er imponert over variasjonen og 
bredden. Jeg er også imponert over 
mengden informasjon som er samlet 

inn. Her er oversiktskart samt mindre 
kart som viser hver rute i tillegg til 
informasjon om parkering, utsetting, 
vanskelighetsgrad og lengde på de 
mange turene – veldig greit. Jeg har 
også veldig sans for de kulturhistoriske 
detaljene som krydrer sidene. Her er mye 
interessant om vår nære kystkultur – vet 
du for eksempel hvordan uttrykket «et 
godt varp» oppstod?

Det er ellers bra å få oversikt over 
padleklubber, mulige overnattingssteder 
og teltplasser. Tabell for vindstyrke, tips til 
kajakkpadlere samt informasjon om vind, 
strøm og bølger er også fint å få med 
seg. Når du padler, kommer du tettere på 
naturen på mange måter, så det er kjekt 
at boken også inneholder et kapittel om 
fuglelivet på kysten.
Dette er i det hele tatt en riktig så nyttig 
bok for alle som liker å ferdes utendørs. 
Anbefales!

TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN

Det ligger mange timer dugnad bak et nyrestaurert turlagshus. Rosethytta.
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BIRGER TOMASGARD OG HANS  
KRISTIAN JUNGE FIKK HEDERSKNAPP

To hedersknapper ble delt ut under Bergen og Hordaland Turlags 
årsmøte i våres. Den ene hedersknappen gikk til Birger Tomasgard 
i Nordhordland Turlag, den andre til Hans Kristian Junge i Stord-
Fitjar Turlag. 
Birger har vært aktiv i Turlaget på ulike nivå. Han er en som alltid 
sier ja og stiller opp når det trengs, og er en god støttespiller for 
andre frivillige med sin erfaring som frivillig både innen friidrett og 
Turlaget. Birger er en inspirasjonskilde for andre med sin levende 
interesse og sitt engasjement i Turlaget. Birger har hatt ansvar for 
Opptur i Nordhordland siden det startet, han har hatt forskjellige 
styreverv, deriblant som styreleder, og har hatt (og har) verv i 
miljøverngruppen og valnemnda over mange år. Birger har vært 
turleder siden 1993. Han sitter også i redaksjonsutvalget i Sti og 
Varde. 
Hans Kristian var en av dem som startet turlaget i Stord-Fitjar. 
Han har vært meget aktiv innen dugnadsarbeid og har årlig vært 
turleder på turer i Kvinnheradsfjellene, hvor han er godt kjent. 
Han arrangerte utenlandsturer for laget over en periode på syv 
år, er positiv og omgjengelig og stiller på så å si alle dugnader. 
Hans Kristian har vært styremedlem i seniorgruppen siden 2009 
og er en kjent person ved Gapahuken i Skjephaugen, hvor han 
annenhver torsdag går inn og koker bålkaffe til de 40 personene 
som kommer her. En svært aktiv dugnadsmann over mange år og 
turleder siden 1997.

TEKST: TRUDE IVERSEN

JØRGEN VARDEN FIKK 
SOLRENNINGSPRISEN
Jørgen Varden fikk Solrenningsprisen 
pga. sitt brede engasjement i Osterøy 
Turlag og sin evne til å engasjere og få 
med andre på Osterøy til utvikling av 
Turlaget. Jørgen Varden har hatt fokus 
på kompetansebygging og tidlig sett 
verdien av å bygge god struktur og drive 
langsiktig strategi. Osterøy Turlag ble 
stiftet høsten 2014, og allerede innen 
utgangen av april hadde de utdannet 66 
DNT-ambassadører og 11 grunnleg-
gende turledere. I tillegg hadde de tidlig 
en stor dugnadsgruppe som jobber 
med å holde Træet Turlagshytte i god 
stand, og som har jobbet med informa-
sjonstavler og skilting og utbedring av 
turstier. Engasjementet er stort innen 
turer og arrangement, men også rundt 
arbeid som deltagelse i kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder i kom-
munen, og planlegging av framtidige 
prosjekt som skal få flere folk ut på tur.

Hans Kristian (t.v.) og Birger på årsmøtet i BHT, hvor de nettopp 
er blitt tildelt hedersknapp fra styreleder Tore Johan Smidt.

Under årsmøtet til Bergen og Hordaland Turlag ble Jørgen Varden tildelt et flott diplom av 
styreleder Tore Johan Smidt.

Seniorene på tur på Sotra.

Ny leder blant seniorene, Magnhild Bøyum Aase.

– Vi har forresten begynt å sykle også, og skal 
ha en sykkeltur en tirsdag i september. I vår 
hadde vi en dagstur på ski på Kvamskogen, 
samt vintertur til Hafjell. Onsdager har vi 
som alltid to turer, og mandagsturene, som er 
litt tyngre, får stadig økende oppslutning. Vi 
holder oss i form, ja, fortsetter hun.

Seniorgruppen er inne i sin 31. årgang. Del-
takerne er noe eldre, mellom 60 og ca 85 år. 
Å si at de er rene ungdommer, er å ta godt i, 
men mange av dem er betydelig sprekere enn 
en del 20-åringer. Det hjelper å bruke krop-
pen aktivt, gjennom hele året og hele livet.
– De som begynner i seniorgruppen, er folk 
som er vant til å gå på tur. Mange har vært 
aktive i Turlaget tidligere, men der er også 
folk som søker nytt turfølge når de slutter i 
arbeid. Turene våre er varierte og morsomme, 
og dørstokkmilen er kort når du skal ut med 
en gjeng likesinnede, sier Magnhild.  

Det er bare noen få ektepar med i Seniorgrup-
pen.
– Dette har ulike årsaker, en av partene kan ha 
blitt syk eller er ikke så interessert i turgåing. 
Mange trenger noen å gå tur med, det øker 
også tryggheten. Da er vi et godt alternativ; 
det er alltid god oppslutning, god stemning, 
og vi passer på hverandre. Sosiale er turene 
også; det er mange damer, særlig på onsdags-
turene. Kanskje menn helst vil gå alene eller 
med en kompis? 
undrer Magnhild.

Dagsturene går i Bergensregionen mandager 
og onsdager. Nærmiljøet er viktigste arena, 
og de reiser med buss.
– Vi går på grønt. Deltakerne gjør seg kjent 
med bussruter og startsteder og får oppleve 
turområder de ellers ikke ville oppsøkt. Sam-
tidig går den lette onsdagsturen nesten alltid 
på Fløyen, hvor vi trives meget godt. 

– Er det lett for nye å bli kjent med dere?  
– Vi er bevisst på å være inkluderende. Det er 
viktig å ta godt imot nye. Iblant treffer de folk 
de kjenner fra før. Vi ser at deltakerne blir 
værende i gruppen. Frafall skyldes helst at 
helsen forverrer seg. Men aktivitet øker livs-
kvaliteten. Det gjør også det gode humøret vi 
har på turene, sier Magnhild.

På programmet fremover er, foruten de faste 
turene, to dagers tur til Selhamar i september, 
Beitostølen i august/september, og i oktober 
skal de til Dolomittene. Den siste turen er 
fullbooket. Men er du nysgjerrig på turpro-
grammet, bruk nettet eller gå innom Turlaget 
i Marken, der du kan få mer informasjon og 
turprogram på papir. 

TEKST: TORILL REFSDAL AASE
FOTO: HELGE SUNDE

– Takk, det står bare bra til med seniorene i Bergen og Hordaland 
Turlag, sier den nye lederen i gruppen, Magnhild Bøyum Aase.

GOD STEMNING  
BLANT SENIORENE
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NY STYRELEIAR I FJELL TURLAG
I Fjell Turlag har no Sveinung Fjellstad overteke som styreleiar. 
Han har vore med i laget sidan starten i 2012 og har m.a. vore 
nestleiar og sekretær. Han fortel til Sti og Varde at han heldigvis har eit 
oppegåande styre med seg, og at dei har som mål å halda aktiviteten 
i laget oppe eller helst auka den. Dei arbeider no med å setja i stand 

eit gammalt hus som ny base for laget, noko som han vonar vil gjera 
arbeidet lettare. I den samanheng skulle han gjerne sett at fleire kunne 
setja av tid til dugnad.
Sveinung Fjellstad likar sjølv å koma seg ut på tur. Og då legg han ofte 
aktiviteten sin til nærområdet rundt Algrøyna.  
Sti og Varde ønskjer også den nye leiaren i Fjell Turlag lukke til!

Turlagsvenn og friluftsmann, 82 gammel. Det 
siste tiåret har Fridtjof Wiese figurert i turlags-

sammenheng i forbin-
delse med hyttene Ven-
ding og Gullhorgabu. 
Han var initiativtaker 
og inspirator til å få 
realisert disse hyttene i 
Bergsdalsfjellene, som 
han siden ungdommen 
har hatt et nært forhold 
til. Generøse gaver fulg-
te med engasjementet.

Friluftsinteressen meldte seg tidlig. Som 14-åring 
kom han inn i kretsen rundt «Gullfjellskongen» 
Anton Berge, der han bl.a. ble tildelt tilsyn med 
vardene mellom Gullbotn og Gullfjellstoppen.

I 1952 meldte han seg inn i Turlaget – en gang 
for alle, og han gikk mange turer med Bergen 
Turlag. Han likte seg spesielt godt i Stølsheimen 
og Bergsdalsfjellene. Han og broren Ludvig var 
også ofte på Ulriken, og besøkte hytten Skjulet, 
et treffsted for friluftsvenner med nært forhold 
til Turlaget.  

I 1961 dro han til Oslo for å studere matematikk 
og matematisk statistikk, og han var aktuar 
av yrke. Han stiftet familie og ble værende på 
Østlandet. Men han pleiet kontakten med de 
vestlandske fjell og miljøet rundt Turlaget. Som 
pensjonist tok han stadig toget over fjellet for å 
være med Seniorgruppen på tur, og han var alltid 
oppom oss i administrasjonen. Hans gode humør 
og hans entusiasme for arbeidet vårt var en 
glede i hverdagen, samtidig som han nennsomt 
drev styre og stell til å få realisert visjonen om et 
hyttenett i Bergsdals- og Kvamsfjellene.

I forbindelse med Vending sa Fridtjof Wiese: 
«Stølsheimen, og spesielt Bergsdalen, var mitt 
tureldorado. Under en tur i 1957 til stølen Dyra-
vadlægret, som Turlaget leiet av en bonde i Øys-
tese, satt Birger Refsdal og jeg og drømte om å få 
reist en hytte ved Vendingstjern. Den ville gjøre 
Bergsdalen enklere tilgjengelig. Da turlaget og 
lokallaget i Kvam begynte å sysle med planer om 
hytte her, bestemte jeg meg for å gi en gave som 
takk for de mange gleder turlaget har gitt meg». 

Det stoppet ikke med Vending. Gjennom sin 
nye, tette kontakt med Turlaget opplevde han at 

dugnadsånden han husket fra ungdomstiden, 
fortsatt var stor og sterk. 
«Jeg har derfor lyst til å foreslå at Turlaget også 
bygger en hytte i Dukavannsområdet, eller litt 
mer i retning Moastølen. Hytten vil gi Turlaget 
et sentralt lite hyttenett ikke for langt fra Stor-
Bergen. Dette kan da lett brukes f.eks. til helgetu-
rer, og som fyller savnet mitt fra ungdomstiden».

Gullhorgabu ble bygget i 2014, med Fridtjof 
Wiese til stede. Det var en lykkelig mann som 
innviet hytten denne junidagen, og som tok imot 
300 gjester i tunet neste dag.

Fridtjof Wiese tilhørte et særdeles aktivt turlags-
miljø som var opphavet til det Turlaget vi har i 
dag. De fikk utrettet ufattelig mye, fra hyttebyg-
ging til varding i høyfjellet og vedlikehold av 
stier, og de fikk vernet naturområder. Alt arbeid 
ble gjort på fritiden, for at folk flest skulle få de 
samme tur- og naturopplevelsene som de selv 
hadde – på en enkel måte. 

Takk for ditt bidrag, Fridtjof. Du vil bli savnet.

FOR BERGEN OG HORDALAND TURLAG:  
TORILL REFSDAL AASE

Olden – stolt hyttevenn for Skåla

Tenk at vann kan smake så godt

ØRJAN SÆLENSMINDE  
ER NY FNF-KOORDINATOR
Ørjan Sælensminde startet 1. juni som 
ny FNF-koordinator i FNF Hordaland 
(Forum for Natur og Friluftsliv). Ørjan 
har alltid vært opptatt av miljøvern og 
trives best når det skjer mye rundt ham.  
Hans sine sterke sider er å vurdere og 
sammenfatte mye informasjon raskt og 
utarbeide rapporter. Ørjan har Master 
i Biologi – biodiversitet, evolusjon og 
økologi. Tidligere yrkeserfaring er fra 
privat næringsliv, hvor han har jobbet 
i ulike selskap som konsulent innenfor 

miljøstyring og miljørapportering og 
senest som ansvarlig for prosess og 
kvalitetsledelse.

FNF Hordaland er et samarbeidsnettverk 
mellom natur- og friluftslivsorganisasjo-
ner i Hordaland. Formålet er å styrke 
organisasjonenes arbeid med å ivareta 
natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle 
saker i Hordaland fylke. Vi ønsker Ørjan 
Sælendsminde velkommen som ny FNF-
koordinator.
 
TEKST: TRUDE IVERSEN

NY STYRELEIAR I 
KVINNHERAD TURLAG
I mange år har Kvinnherad Turlag 
nesten vore synonymt med Anne 
Kari Enes, men no har Anne 
Kari overlate styrarvervet til Kjell 
Yri. Også han har lang fartstid i 
laget; han har god erfaring som 
turleiar og kjenner laget godt. Kjell 
arbeider med IKT i Kvinnherad 
kommune og likar å koma seg ut i 
naturen på fritida.  Spesielt nemner 
han Ulvanosi som eit flott turmål.
Han fortel til Sti og Varde at målet 
er å oppretthalda det gode omdø-
met Kvinnherad Turlag har. Det kan 
mellom anna gjerast gjennom å 
halda ved like turstiane og ha god 
turaktivitet. Han vonar at den gode 
dugnadsinnsatsen i laget vil halda 
fram. Sti og Varde ønskjer den nye 
leiaren lukke til!

3 NYE  STYREMEDLEMMER I 
BERGEN OG HORDALAND 
TURLAG
Sara-Petrine Solli Veierød, Siv Høgtun og Kristin 
Ulvang er valgt inn som nye styremedlemmer i 
Bergen og Hordaland Turlag.

Sara-Petrine (24) er aktiv roer og trener i Fana 
Roklubb. I tillegg studerer hun økonomi og 
administrasjon ved Høyskolen i Bergen. Sara-
Petrine sitter som nestleder i styret for DNT Ung 
i Bergen og Hordaland Turlag. 

Siv Høgtun (50) er utdannet innen helse-
vesenet og er sykepleier av yrke. I perioden 
2011–2015 var hun ordfører på Askøy. Siv er 
også svært aktiv innen friluftsliv og kjenner BHT 
godt.
Kristin Ulvang (48) er økonomidirektør i 
Bergen kommune. Kompetanseområdet hen-
nes er ledelse, økonomi- og virksomhetsstyring. 
Kristin er opptatt av folkehelsearbeidet DNT 
gjør og det frivillige arbeidet som utføres i 
organisasjonen.

Vi ønsker samtlige lykke til med styrevervet. Sara-Petrine Solli Veierød er aktiv 
turleder for blant annet DNT Ung.
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 De 40 fineste fotturene i Bergen og Os  

 Over 700 veivisende bilder og detaljkart  

 Inkludert hefte til å ta med på fotturen 

Medlemspris i  
Turbutikken: 

Kr 220,- 
(veil 250,-) 

w
w

w
.turbok.no/bergen 

Oppdag nye turer med boken som  
viser det andre bare beskriver! 

 

10% på overnatting med fullpensjon 

upsetefjellstove.no 

Høstkampanje t.o.m. 20. august:   
Susanne Rebnord Ådnanes og 
eldste barnet, Anna (12 år), 
hadde hatt medlemskap i DNT i 
mange år, men utan å nytta turla-
get sine hytter.
– I fjor sommar blei me inviterte 
med på overnatting på Solren-
ningen. Det var ei kjempeflott 
oppleving for alle fem. Me delte 
rom med framande menneske, 
men det var ikkje noko som 

stressa oss. Ungane kosa seg med 
spel og vaksne som hadde god tid 
til dei, fortel Susanne.
Etter den turen valde dei å teikne 
familiemedlemskap.
– Me har òg hatt dagsturar til 
både Selhamarhytta og Skavlabu, 
så det blei tre hytter i løpet av 
2015. Det skal bli fleire i år, for 
no har me fått smaken på det. Dei 
to eldste fekk seg eigen sekk til 

jul, slik at dei kan bera noko av 
bagasjen sin sjølv, seier Susanne.
Ho og mannen, Magnus, valde 
familiemedlemskap blant anna 
fordi det gjer opphold på DNT-
hytter billigare.
– I tillegg får me rabatt på turar 
som 4-fjellsturen i Bergen. I 
og med at me er fem personar i 
familien, blei det mykje billigare 
med familiemedlemskap. Veldig 

enkelt med app på telefonen, og 
alt kjem på ei rekning, smiler 
Susanne.
Familien har veldig lyst til å 
prøve å gå frå hytte til hytte dette 
året.
– Etter at me overnatta på Sol-
renningen i fjor og blei kjende 
med korleis det praktiske på ei 
turistforeiningshytte virkar, trur 
me det vil bli enklare å ta turen 

Hekta på hyttelivet
Familien Ådnanes teikna familiemedlemskap og vitja si første turlagshytte i fjor. Dermed fekk dei 

smaken på hyttelivet. No har dei eldste barna fått eigne sekkar og er klare til sommarturar i fjellet.

med overnatting. Systemet på 
ei DNT-hytte er veldig enkelt å 
forstå – og ofte er det andre der 
ein kan spørje om noko skulle 
vere uklart.
– Me foreldre har eit sterkt ønske 
om at barna skal få smaken på å 
gå i fjellet, for dette er noko me 
vaksne er veldig glad i. Det å gå i 
fjellet gir ein heilt spesiell sjele-
fred. Det gjer godt å ta ein pause 

frå ein kvardag som er travel, der 
ein ofte har ein dragning mot mo-
bilar og anna elektronisk utstyr, 
meiner Susanne.

TEKST: ÅGOT CAROLINE NILSSEN

Solrenningen - et supert sted å feriere for barnefamilier.

Vestover fra hytten blir det fin utsikt.
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Turprogram

FELLES HELGETUR

31. juli – 5. august Vossafjell sommertur Bømlo Turlag, Stord-Fitjar 
Turlag

1.–7. aug. Fjellveko 2016 unge voksne 25–35 år Bergen og Hordaland Turlag
1.–5. aug. Sommertur til Nes gard, Luster Seniorgruppen i Bergen
4.–7. aug. Haustturen på Hardangervidda Odda/Ullensvang Turlag
5.–7. aug. Fra barske Finse til frodige Aurlandsdalen Bergen og Hordaland Turlag
5.–7. aug. Opplev Nærøyfjorden frå kajakk Kvinnherad Turlag
6.–7. aug. Tur og kultur i Balestrand Nordhordland Turlag
12.–14. aug. Fjellfest på Stavali Odda/Ullensvang Turlag
13.–14. aug. Kinsarvik–Stavali–Lofthus Sund Turlag
13.–14. aug. Høgdegardar i det vestnorske fjordlandskapet: Undredal–

Stigen–Skjerdal–Undredal
Bergen og Hordaland Turlag

19.–20. aug. Sveningen by night Samnanger Turlag
19.–21. aug. Topptur til Besseggen Odda/Ullensvang Turlag
19.–22. aug. Fine toppturar gjennom hjartet av Jotunheimen Bergen og Hordaland Turlag
20.–21. aug. Overnatting i lavvo på Eikemostølen Kvinnherad Turlag
25.–28. aug. Skattar i Stølsheimen (25–35 år) Bergen og Hordaland Turlag
26.–28. aug. Geologitur: Finse–Myrdal Bergen og Hordaland Turlag
26.–28. aug. Høyt over Nærøy- og Aurlandsfjorden: Fyre–Grindaflethytta–

Stiganosi–Stigen–Flåm
Bergen og Hordaland Turlag

28. aug. – 2. sept. Høsttur til Bergo Hotel, Beitostølen Seniorgruppen i Bergen
29. aug. – 1. sept. Tur til Halne Fjellstove Seniorgruppa Stord-Fitjar Turlag
3.–4. sept. Kultur og fjell i Rosendal Bergen og Hordaland Turlag
9.–11. sept. Sider og jurt i Ulvik Bergen og Hordaland Turlag
9.–11. sept. Skålatårnet Stord-Fitjar Turlag
10.–11. sept. Haustfest på Holmaskjær Odda/Ullensvang Turlag
16.–18. sept. Langs buferdsveien til Arnafjord Bergen og Hordaland Turlag
17.–18. sept. Holmaskjær Odda/Ullensvang Turlag
2.–10. okt. Vandring i Dolomittene Seniorgruppa i Bergen
7.–9. okt. Helgetur til Skromme til Øyna ved Frette Odda/Ullensvang Turlag
7.–9. okt. Sotra helg Stord-Fitjar Turlag
8.–10. okt. Dans på Tranehytten Bergen og Hordaland Turlag
25.–27. okt. Pinnekjøtt på Hallingskeid Bergen og Hordaland Turlag

FELLESTURER
En fellestur er en tur med turleder. Vi arrangerer en rekke fellesturer året gjennom. Du melder deg 
på en tur gjennom våre nettsider. I denne utgaven av Sti og Varde informerer vi ikke om alle turene i 
hele år, men de turene som arrangeres de nærmeste månedene. I neste ugave av Sti og Varde lister 
vi opp nye turer som holdes fremover. En fullstendig oversikt over alle våre turer og kurs finner du på 
våre nettsider, eller ved å gå innom Turbutikken i Marken.

26.–28. august
GEOLOGITUR: FINSE– 
HALLINGSKEID 
En geologitur fra Jøkul til 
fjordbunn. Et samarbeids-
prosjekt mellom DNT og 
Norsk Geologisk Forening 
med geologene Thorbjørn 
Kaland og Vegard Vetti.  

3.– 4. september
KULTUR OG FJELLTUR I ROSENDAL 
I et område med rike historiske kulturminner finner vi Baroniet Rosendal trygt plassert 
mellom Malmangernuten og Melderskin. Denne helgen vil vi starte med omvisning på 
Baroniet, konsert i den gamle middelalderkirken og middag og overnatting på avlsgår-
den. Søndag spenner vi på oss fjellskoene, og om været er fint, går turen opp på det som 
omtales som «Dronningen blant Hordalandsfjellene», Melderskin.

9.–11. september
SIDER OG JURT I ULVIK 
En spennende tur med 
tradisjonelle og utradisjo-
nelle elementer. Det blir 
flott fjelltur fra Hallingskeid 
til Osa. Vel fremme i 
Hardanger Basecamp får 
vi opplæring i å lage ild og 
ulike båltyper. Vi får også et 
lite kurs i matlaging på bål. 
Vi overnatter i en mongolsk 
jurt. Søndag blir det tunell-
tur med guide og deretter 
en omvisning på Lekve gard 
med sidersmaking.

UTVALGTE  

TURER

FELLE
STURER

HELG

28. august
KVITANOSI 
Turen går til majesteten 
Kvitanosi (1433 moh.), 
som er det høyeste fjellet 
i Stølsheimen. Her er 
det mektig utsyn til Jos-
tedalsbreen, Folgefonna, 
Fresvikbreen og Hardan-
gerjøkulen. Dette er en 
tur fra Gullbrå øverst i 
Eksingedalen med rund-
tur til utgangspuktet.

18. september
BREISKREDNOSI 
Bergen og Hordaland 
Turlag inviterer til topptur 
midt i verdensarven. 
Turen går fra Tufto og 
opp Rimstigen med 
en  etter hvert fantastisk 
utsikt utover Nærøyfjor-
den. Nærøyfjorden er på 
det smaleste bare 250 
meter bred, og med stup-
bratte fjellsider og små 
grender utover fjorden 
blir utsikten spektakulær 
fra Breiskrednosi, som er 
målet for turen. 

FELLES DAGSTUR HELG

6. aug. Geitadalstind Kvinnherad Turlag
7. aug. Skorpefjellet–Uskedalen Kvinnherad Turlag
14. aug. Gullfjellet Nordhordland Turlag
14. aug. Fottur frå Gjetingsdalen til Torsnes, Jondal Kvinnherad Turlag
21. aug. Gudstjenestetur til Stovegolvet Stord-Fitjar Turlag
21. aug. Bjørn West Marsjen Nordhordland Turlag
21. aug. Kvitanosi Bergen og Hordaland Turlag
21. aug. Dropptur Hausdalen Bergen og Hordaland Turlag
27. aug. Fjord Tour – Knarvikmila Nordhordland Turlag
28. aug. Kvitanosi Bergen og Hordaland Turlag
28. aug. Fjell på langs 4: Fjæreide–Spjeldsfjellet–Ågotnes Fjell Turlag
28. aug. Hanakamb Odda/Ullensvang Turlag
28. aug. Ferskingtur til Skavlabu / vestre Stølsheimen Nordhordland Turlag
4. sept. Dronningstien Odda/Ullensvang Turlag
4. sept. Dronningstien: Frå Røte til Lofthus Kvinnherad Turlag
11. sept. Skogsøy i Øygarden Fjell Turlag
11. sept. Hopsstølen–Norgjelsbotnen–Storematrestølen Nordhordland Turlag
11. sept. Byfjellstrimmen søndagstur: Dropptur Osevann Bergen og Hordaland Turlag
17. sept. Tur langs Buførevegen frå Botsvatn til Reisete Odda/Ullensvang Turlag
18. sept. 3-fjellstur: Krånipa–Raudnipa–Hananipa Samnanger Turlag
18. sept. Ådneburen Nordhordland Turlag
18. sept. Breiskrednosi Bergen og Hordaland Turlag
25. sept. Telavåg, rundtur, Telavåg skule – Nesvika–Brotavarden– 

Nipa – Telavåg skule
Sund Turlag

25. sept. Tur til Oksen Odda/Ullensvang Turlag
25. sept. STORD på langs 2016 Stord-Fitjar Turlag
25. sept. Fjell på langs 5: Ågotnes–Landro–Solsvik Fjell Turlag
25. sept. Byfjellstrimmen søndagstur: Arna–Flatafjellet–Vikinghytten–

Fløyen
Bergen og Hordaland Turlag

2. okt. Dugnadstur på stiene i Stordafjellet Stord-Fitjar Turlag
2. okt. Geitenakken/Stordalen Nordhordland Turlag
2. okt. Fra Bolstad til søndagsmiddag på Bergsdalstunet Bergen og Hordaland Turlag
9. okt. Kallested, Brotavarden Fjell Turlag
16. okt. Hamre/Valestrand Nordhordland Turlag
16. okt. Byfjellstrimmen søndagstur: Dropptur TBA Bergen og Hordaland Turlag
23. okt. Dagstur til Gullhorgabu Samnanger Turlag
23. okt. Rundtur i Kolltveitmarka Fjell Turlag
23. okt. Gladighaug Nordhordland Turlag
27. nov. Byfjellstrimmen søndagstur: Rolig tempo: Raudlistovo–

Hatlelio
Bergen og Hordaland Turlag

UTVALGTE  

TURER

DAGSTURER

HELG

På vei mot Bømlos høyeste topp Siggjo.
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TURLEDERKURS 

18. + 20.–21. aug. Grunnleggende turlederkurs i Byfjellene Bergen og Hordaland Turlag

25. + 28. aug. Kart- og kompasskurs Bergen og Hordaland Turlag

18. + 27.–28. aug. Grunnleggende turlederkurs (16–26 år) DNT ung Bergen

15.+17.–18. sept. Grunnleggende turlederkurs Bergen og Hordaland Turlag
KLATRE

8.–14. aug. Brekurs på Fonnabu (for ungdom og voksne) DNT Fjellsport Bergen

26.–28. aug. Videregående klatrekurs – Lær naturlig sikret klatring DNT Fjellsport Bergen

10.–11. sept. Innføringskurs i utendørs klatring DNT Fjellsport Bergen
PADLE

27.–28. aug. Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling Bergen og Hordaland Turlag

1. + 8. +  
15. + 22. sept.

Padlekurs for barn (10–12 år) Barnas Turlag Bergen

3.–4. sept. Kurs i kajakkpadling: NPF grunnkurs havpadling Bergen og Hordaland Turlag

10.–11. sept. Elvepadlingskurs på Voss (16–26 år) DNT ung Bergen

17.–18. sept. Kurs i elvepadling: NPF grunnkurs elvepadling Bergen og Hordaland Turlag

10.–11. sept. Elvepadlingskurs på Voss (16–26 år) Påmelding DNT ung Bergen

17.–18. sept. NPF grunnkurs elvepadling Kr 3215,– Bergen og Hordaland Turlag

KLATREKURS  
I Hordaland finnes det 
en rekke flotte klatre-
vegger. Ta et klatrekurs 
og bli trygg på klatring 
utendørs. Vi har innfø-
ringskurs for den som 
aldri har klatret ute. 
Har du klatret en del og 
ønsker å ferdes sporløst 
i alpine fjellområder, 
har vi også kurs i 
klatring på naturlige 
sikringer. Meld deg på 
og opplev naturen fra 
vertikalen.

UTVALGTE  

KURS
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Vi arrangerer en rekke kurs året rundt. Ønsker du å bli tryggere på egenhånd i 
fjellet, tilbyr vi kart- og kompasskurs og GPS-kurs. Vi arrangerer kurs i bolteklatring 
og klatring med naturlige sikringer. Vi arrangerer kurs i både hav- og elvepadling. 
Vi har også turlederkurs på flere nivåer for deg som ønsker å formidle turglede til 
andre. Turlederkursene følger DNTs utdanningsstige. 

DNT-ung
DNT -Ung er for ungdommer mellom 13 og 26 år.
Vil du oppleve hyttenes ovnskos og stemning, fjellenes massive 
topper, elvepadling i herlige stryk og føle adrenalinet pumpe med 
luft under bena i klatreveggen? Vil du ha venner for livet, lærerike 
kurs og opplevelser du aldri vil glemme? Bli med oss UT! Vi vil bli 
kjent med akkurat deg!

DNT-UNG

6.–7. aug. Sykkelparadis på Rallarvegen (16–26 år) DNT ung Bergen
8.–14. aug. Brekurs for ungdom og voksne DNT Fjellsport Bergen
8.–13. aug. Basecamp Lofoten (16–20 år) DNT ung Bergen
9.–14. aug. X-ung: Mini padleekspedisjon på Sotra (13–15 år) DNT ung Bergen
10.–12. aug. Stram bærereimen og bli med til Stølsheimen (16–26 år) DNT ung Bergen
20.–21. aug. Solnedgang på Skansen, Austevoll (13–19 år) DNT ung Bergen
18. + 27.–28. 
aug.

Grunnleggende turlederkurs (16–26 år) DNT ung Bergen

10.–11. sept. Elvepadlingskurs på Voss (16–26 år) DNT ung Bergen
10.–11. sept. Base camp x-ung (12–14 år) DNT ung Nordhordland
16.–18. sept. Via Ferrata Trolltunga (16–26 år) DNT ung Bergen
18. sept. X-ung: Klatreløype og elvepadling på Voss (13–15 år) DNT ung Bergen
23.–25. sept. Via Ferrata Loen (19–26 år) DNT ung Bergen
24.–25. sept. Helgetur til Selhamar (13–17 år) DNT ung Nordhordland
8.–12. okt. X-ung: Newton Camp på Alexander Grieghytten (13–15 år) DNT ung Bergen
21.–23. okt. X-ung: Surfetur til Jæren (13–15 år) DNT ung Bergen
29. okt. X-ung: Halloween Coasteering på Syltøy (13–15 år) DNT ung Bergen
29.–30. okt. Skrekk og gru på Høgabu (16–26 år) DNT ung Bergen
25.–27. nov. X-ung: Jul og digg på Aleksander Grieghytten (13–15 år) DNT ung Bergen 
2.–4. des. Førjulstur til Hallingskeid (16–26 år) DNT ung Bergen
16.–18. des. X-ung: Førjulshelg i Myrkdalen (13–15 år) DNT ung Bergen
27.–30. des. Romjulstur til Kaldevass DNT ung Bergen
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10.–12. august
STRAM BÆREREIMEN OG BLI MED 
Vi drar på tur til den vakre Stølsheimen, med 
bratte fjell, dype daler og norsk natur på sitt 
beste. Det er en urgammel tradisjon å gå 
tur i fjellheimen. Opplev den sammen med 
oss, og skaff deg nye turvenner. Dette er en 
opplevelse du sent vil glemme, så ta med 
kameraet og bli med DNT ung Bergen opp i 
Stølsheimen!

 6.–7. august
SYKKELPARADIS PÅ RALLARVEGEN 
Rallarvegen har flere ganger blitt kåret til Norges vakreste sykkelvei. Ikke bare skal 
vi sykle den klassiske Rallarvegen, men vi skal også trille de vel 1000 høydeme-
terne helt ned til Voss! Det er magisk å sitte på sykkelsetet i kulturrike omgivelser 
i to dager, samtidig som man får nye venner. Er du tøffingen som trengs til denne 
turen? 

8.–12. oktober
NEWTON CAMP 
I begynnelsen av høstferien 
reiser vi opp til Bergsdalen 
for 5 dager fylt med spen-
nende eksperimenter, lage 
Newtonmat (mat i naturfags 
ånd), padle kano, fiske 
og utforske området. Alle 
mulighetene står foran oss!

20.–21. august
SOLNEDGANG PÅ SKANSEN 
Vi tar med oss lavvo og drar ut til Austevoll for å oppleve solnedgang i åpent hav 
mens vi koser oss, griller og leker. Solnedgangen fra Skansen må oppleves!

UTVALGTE  

TURER

DNT-U
NG

På vei opp til Skålatårnet.På vei fra Selhamar til Åsedalen i Stølsheimen.
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BARNAS TURLAG

6.–7. august Rolvsvåg, telttur Samnanger Turlag
12.–14. august Solrenningen Barnas Turlag Nordhordland
20. august Kanotur på Vigdarvatnet i Sveie Barnas Turlag Stord-Fitjar
20.–21. august Familitur: Telttur på Solsnes, Askøy (3–12 år) Barnas Turlag Bergen
20.–21. august Småtasscamp på Småbrekke (0–6 år) Barnas Turlag Bergen
21. august Familieturdag: Fjellvatn Askøy Turlag
26.–28. august Familietur til Alexander Grieg Samnanger Turlag
27.–28. august Familietur: Fransk helg på Træet Barnas Turlag Bergen
27.–28. august Til Gullhorgabu med kart og kompass (8–12 år) Barnas Turlag Bergen
28. august Hallandsvatnet sør Barnas Turlag Nordhordland
1. + 8. + 15. + 22. 
sept.

Padlekurs for barn (10–12 år) Barnas Turlag Bergen

4. september KOM DEG UT-DAGEN Alle lokallagene og Bergen
10.–11. september Kanotur i Lindås med overnatting mellom 

trærne
Bergen og Hordaland Turlag

17. september Fisketur i Bårdalen Samnanger Turlag
25. september Kanotur frå Bruvoll Barnas Turlag Nordhordland
30. sept. – 2. 
oktober

Samling for turledere i Barnas Turlag Bergen Barnas Turlag Bergen

23. oktober Familietur: Lunsjtur til Redningshytten Barnas Turlag Bergen
6. november Lommelykttur til Lunderstølen Barnas Turlag Stord-Fitjar
20. november Små føtter i Tveitaskogen Barnas Turlag Askøy
26.–27. november Familietur: Julestemning på Træet Barnas Turlag Bergen
18. desember Juletrehogst Barnas Turlag Nordhordland

KOM DEG UT-DAGEN 4. SEPTEMBER

4. september Kom deg ut-dag i Kinsarvik Barnas Turlag Odda/Ullensvang
4. september Kom deg ut-dag i Skjephaugen Barnas Turlag Stord-Fitjar
4. september Kom deg ut-dagen med Samnanger Turlag Samnanger Turlag
4. september Kom deg ut-dagen på Herdla Askøy Turlag
4. september Kom deg ut-dagen: Byfjellsdagen ved 

Skomakerdiket
Bergen og Hordaland Turlag

4. september
KOM DEG UT-DAGEN – FRILUFTSARRANGEMENT I HELE HORDALAND 
Den første søndagen i september inviterer våre lokallag tradisjon tro til spennende 
og morsomme friluftsaktiviteter et sted i nærheten av der du bor! Det blir turquiz, 
slakkline, kanopadling, kajakkpadling, klatring, orienteringsløyper og mye annet 
gøy å få med seg for hele familien. Så da er det vel bare til å sette av datoen! 

UTVALGTE  

TURER

BARNAS  

TURLAG

FJELLSPORT

18.–21. aug. Fjellsportsamling i Jotunheimen DNT Fjellsport Bergen
16.–18. sept. Basecamp Uskedalen DNT Fjellsport Bergen
23.–25. sept. Bresamling i Jostedalen DNT Fjellsport Bergen
7.–9. okt. Gourmettur til Fonnabu DNT Fjellsport Bergen
28.–30. okt. Sesongens første skitur DNT Fjellsport Bergen
18.–20. nov. Førjulstur til Kaldevass og Vassfjøra DNT Fjellsport Bergen
2.–4. des. Adventstur til Hemsedal DNT Fjellsport Bergen
3.–4. des. Førjulstur til Demmevass DNT Fjellsport Bergen
9.–11. des. Fjellskitur til Kaldevasshytta DNT Fjellsport Bergen

18.–21. august
FJELLSPORTSAMLING 
I JOTUNHEIMEN 
Denne helgen samles vi 
i Jotunheimen for å be-
stige 2000 meter-topper. 
Været bestemmer hvor vi 
ender opp i Jotunheimen. 
Ved godt vær satser vi 
på Hurrungane, men 
trekker østover mot 
Leirvassbu dersom været 
blir usikkert. Det blir ikke 
organisert fotturer med 
turleder fra DNT fjellsport 
Bergen på denne samlin-

16.–18. september
BRESAMLING  
I JOSTEDALEN 
HBreene våre, disse 
isblå, henførende 
iskappene spredt 
rundt i landet vårt, 
svinner gradvis 
hen. Enkelte lar seg 
forføre av disse ma-
jestetiske og dram-
tiske formasjonene 
og føler kallet til å 
oppleve dem på nært 
hold, til å bevege seg 
inne blant ismassene 
og utforske deler av 
norsk natur som de 
fleste kun betrakter 
på avstand.
Om du har hørt kal-
let, har tatt brekurs 
eller har erfaring 
på bre, ønsker vi å 
samle likesinnede 
oppdagere i Joste-
dalen for å utforske 
noen av brearmene 
til vår største bre, 
Jostedalsbreen. 

UTVALGTE  

TURER

Fjells
port

DNT Fjellsport
DNT Fjellsport Bergen passer for deg med 
erfaring fra turer i høyfjellet og som nyter 
gleden av å kunne være på tur utenfor de 
vanlige turløypene både sommer og vinter. 
Noen av turene krever at du har kompetanse 
i brevandring eller fjellklatring, er i god 
form og i stand til å ta vare på deg selv ute 
i naturen på tross av vær og vind. En av våre 
målsetninger er å kunne samle flest mulig 
folk som driver med et allsidig friluftsliv. Vi 
arrangerer ulike aktiviteter både sommer 
og vinter. I turprogrammet finner du alt 
fra kurs i kajakkpadling til ukesturer med 
klatring.

BARNAS TURLAG
Barn formes i naturen. Barn tar utfordringer med et smil. Barn 
slutter ikke å leke om vinden blåser litt. Barn er et hovedsatsings-
område i Bergen og Hordaland Turlag. Ta med barna på tur med 
Barnas Turlag. Vi arrangerer alt fra trilleturer til BaseCamp for 
barn og egne kveldsmatturer. 
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Jotunheimen. Området rundt og ovenfor Memurubu.
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Byens beste lekeplass 
og turterreng!
Fløistuen er åpen hver dag for 

byens beste skillingsboller

#kun6minunna
floyen.no

HVER

TIRSDAG  

OG ONSDAG 

BYFJELL
S-

TRIMMEN

AKTIV TIL 100
Et aktivt friluftsliv er gunstig for helse og 
livsglede. Gjennom pilotprosjektet ”Aktiv 
til 100” ønsker vi å bidra til at flere får 
muligheten til å komme seg i fysisk aktivitet 
og få gode naturopplevelser. 
Målgruppen for turene er personer som 
ønsker å komme i fysisk aktivitet og bli en 
del av et sosialt turmiljø. Andre som har 
anledning til å gå tur på dagtid er også 
velkomne.
Turtilbudet består av lette turer på dagtid 
med fast oppmøtetid og – sted i flere byde-
ler, slik at du kan gå på tur sammen med 
andre i nærheten av der du bor. Det legges 
stor vekt på et sosialt og inkluderende 
fellesskap. Turene vil være ekstra lette og 
vare ca. 1,5 time. På noen av turene vil det 
også bli instruert i enkle styrketreningsø-
velser ute i det fri. Turene krever hverken 
medlemskap eller påmelding og det er 
gratis å delta!

Mandag kl 11.00:  Kanadaskogen. Opp-
møte: Turparkeringen ved barnehagen 
innerst i Spelhaugen.

Tirsdager kl 11.00: Fløyen.  
Oppmøte: Fløybanens nedre stasjon  
kl 10.50 (for å rekke 11.00 banen).

Tirsdager kl. 18: Hordnesskogen.  
Vi venter på deg-tur Oppmøte: P-plass 
Skeievegen

Torsdager kl 11.00: Alvøen.  
Oppmøte: P-plass ved Alvøen  
Idrettspark.

SENIORGRUPPEN
Seniorgruppen i Bergen og Hordaland Turlag tilbyr frisk luft, 
naturopplevelser og gratis turer til godt voksne. Uansett form og erfaring 
vil du finne turer som passer for deg. Vi legger stor vekt på sosialt samvær 
og at du skal føle deg trygg. Hver uke året rundt, uansett vær, arrangeres 
tre turer med forskjellig vanskelighetsgrad. Mandagsturene er for de 
sprekeste. På onsdagene er det en tur som er middels til tung og en 
som er lett til middels. Gruppen har også lengre turer med overnatting 
i flere dager både vinter, sommer og høst.
Informasjon finner du på www.bergenoghordalandturlag.no
Ellers kan du få den hjelpen du trenger ved å komme innom i Turbutikken 
i Marken. Seniorgruppen har egen kontortid tirsdager 10-12,  
tlf. 55 33 58 24.
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BYFJELLSTRIMMEN
Byfjellstrimmen er for deg som ønsker et uforpliktende og 
sosialt turtilbud i bynære friluftsområder. Vi har turer i ulike 
tempo, slik at du kan delta på den turen som passer din form. 

Hver tirsdag kl. 18: turer i middels/ raskt tempo
Hver onsdag kl. 18: turer i rolig tempo

Enkelte turer legges også til fredager (med sosial avslutning) 
og søndager. Turene er gratis, åpne for alle og det kreves 
ikke påmelding. Informasjon om oppmøtested, varighet, 
tempo, kollektiv transport og turlederkontakt finner du på 
nettsiden: bergenoghordalandturlag.no/byfjellstrimmen
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Løping og bevegelse på ujevnt underlag er godt 
for deg. Belastningen blir ikke så ensidig og du ut-

vikler koordinasjon, balanse og muskulatur. Tar du 
turen i høyden belønnes du også med frisk luft og 

fl otte utsikter. Hos Platou er det derfor stadig fl ere som 
etterspør det som skal til for å løpe i fjellet. Og da er 

valg av sko og bekledning et viktig element. Vi har 
en egen Salomon Pro Shop avdeling med alt du 

trenger for å løpe i fjellet. Salomon ble født i de 
franske alpene i 1947 og er markedsleder innen 
trail-running. I vår avdeling vil du fi nne det 

beste innen sko, sekker, drikkesystemer og 
bekledning for fjelløping. Det vet vi mange liker! 

Og vårt utvalg forteller deg at fjellet er viktig for Platou.

Velkommen til Platou Sport 
i Småstrandgaten!

LØPING
i fjellet...

PS!

Husk Bergens beste

helsestudio heter 

“De Syv Fjell”, 

er gratis og har døgnåpent!

 Platou Sport AS  •  Småstrandgaten 8  •  Telefon 55 55 30 80  •  Fjøsangerveien 207  •  Telefon 55 55 30 83  •  www.platousport.com
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Naturopplevelser for livet

TURTIPS:
SELHAMAR
MOSDALSBU
BREIDABLIK

NY HYTTE  
PÅ SKÅLATÅRNET
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Naturopplevelser for livet

TURTIPS:
SELHAMAR
MOSDALSBU
BREIDABLIK

NY HYTTE  
PÅ SKÅLATÅRNET

 

STI OG VARDE
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Naturopplevelser for livet

TURTIPS:    SELHAMAR    MOSDALSBU    BREIDABLIK

NY HYTTE  
PÅ SKÅLATÅRNET

STI OG VARDE
Medlemsmagasin for Bergen og Hordaland Turlag • Nr 3 – 2016/47. årgang

Naturopplevelser for livet

TURTIPS:
SELHAMAR
MOSDALSBU
BREIDABLIK

NY HYTTE  
PÅ SKÅLATÅRNET
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